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Wyzwólmy w sobie energię patriotyzmu i pracy dla Kraju
SZANOWNI PAŃSTWO
„PATRIA” czyli Ojczyzna jest wydawana przez Środowiska
Patriotyczne Prawicy
Rzeczypospolitej Powiatu Wołomińskiego.
Celem osób redagujących gazetę „PATRIA”
jest podtrzymanie zrywu patriotyzmu ostatnich lat, patriotyzmu,
który wyzwoliła w Polakach wolna II i III
Rzeczypospolita, NSZZ
„SOLIDARNOŚĆ”, OjKazimierz Andrzej Zych
ciec Święty Jan Paweł
II i ostatnie tragiczne wydarzenia pod Smoleńskiem.
Ostatnie, tragiczne wydarzenia,
które dotknęły Nasz Kraj, czyli katastrofa lotnicza polskiego prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem,
na pokładzie którego znajdowała się
elita Rzeczypospolitej udająca się na
obchody 70 rocznicy zbrodni katyńskiej, wyzwoliły w Polakach ogromne pokłady jedności i wspólnoty narodowej. W ciągle niewyjaśnionej,
potwornej tragedii nie mającej precedensu w skali Europy i świata śmierć
ponieśli Najznamienitsi Niepodległej
Polski – dziewięćdziesiąt sześć osób
na czele z parą prezydencką Lechem i
Marią Kaczyńskimi, prezydentem RP
na uchodźstwie Ryszardem Kaczorowskim a także - biskupem Wojska
Polskiego Tadeuszem Płoskim, najwyższymi dowódcami Wojska Polskiego, wybitnymi przedstawicielami Sejmu i Senatu RP z marszałkiem
Maciejem Płażyńskim, przedstawicielami Rodzin Katyńskich i prezesami - Narodowego Banku Polskiego - Sławomirem Skrzypkiem, czy
Instytutu Pamięci Narodowej - Januszem Kurtyką. Wiele, z tych świętej
pamięci osób mieliśmy zaszczyt gościć na terenie Powiatu Wołomińskiego podczas różnych uroczystości patriotyczno - narodowych m.in.
w Ossowie, Radzyminie i Wołominie. Eksplozja wielkiego patriotyzmu
powstała w okresie żałoby narodowej, wzbudziła wzajemne poszanowanie w tych tragicznych chwilach
okazywane przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu, łączenie się w bólu z rodzinami i bliskimi ofiar tej katastrofy. Był
to sygnał, że My jako Naród jesteśmy
bardzo wrażliwi na wszelką krzywdę, nieszczęście i fałsz zadawany

drugiemu człowiekowi. Jeszcze nie
tak dawno niektóre media odżegnywały od czci i wiary osoby tragicznie
zmarłe w tej katastrofie. Cały czas zastanawiałem się, kiedy nastąpi koniec
tej obrzydliwej nagonki, ale nawet
w przeddzień tragedii z 10 kwietnia
niektórzy dziennikarze i politycy nie
odpuszczali, dalej poniżając najwyższy majestat Rzeczypospolitej. Opamiętanie przyszło tuż po katastrofie. Czy było ono wywołane okresem
żałoby, czy zwykłym wyrachowaniem politycznym oponentów strategii budowy silnego państwa polskiego wdrażanej od początku kadencji
prezydenckiej Lecha Kaczyńskiego
i obozu prawicowo–narodowego? Jednak już w kampanii wyborczej powracała ocena pracy tragicznie zmarłego prezydenta. Powstrzymywanie się w tym czasie Jarosława
Kaczyńskiego od tematu smoleńskiej
tragedii nie dawało spokoju jego
przeciwnikom, którzy z braku argumentów nazwali to „agresywnym
milczeniem”. Niektórzy nawet w wyścigu po jeszcze (ciepły) fotel prezydencki ogłosili „wojnę domową”,
a nawet winą za katastrofę obarczono
w trakcie bardzo dziwnego śledztwa
prezydenta i pilota samolotu. Słowa
„dziwnego” używam celowo, bo jak
do tej pory wszelkie dyskusje, poglądy i oceny oparte są wyłącznie na
materiałach przekazanych nam przez
Rosjan, a i one są przez nich samych
zmieniane. Do dnia dzisiejszego cały
materiał dowodowy nadal znajduje się w Moskwie i nie wiemy kiedy
i czy w ogóle zostanie przekazany
Polsce. Ostatnie wypowiedzi wicepremiera Rosji, że wszystko co mieliśmy zostało zwrócone stronie pol-

skiej, nie wróży wyjaśnieniu tej katastrofy. Nie dziwi więc, że ta tragedia
z 10 kwietnia wywołuje w Polakach
podobne skojarzenia z tą z Gibraltaru 1943 r., w której zginął Wódz Naczelny i Premier II RP - gen. Władysław Sikorski. Być może nie wszyscy wiedzą, że akta tej katastrofy Anglicy utajnili na jeszcze kilkadziesiąt lat. Czyżby w wolnej Polsce prawdę o katastrofie pod Smoleńskiem poznamy jak mówią niektórzy
wpływowi politycy za kilkanaście,
a może kilkadziesiąt lat? Wybory prezydenckie pokazały dobitnie, że nasz
kraj podzielony jest dokładnie politycznie i gospodarczo na pół. Jedni zgoła inaczej widzą rozwój Polski
na najbliższe lata pokazując Ją jako
państwo silnie się rozwijające, dające sobie radę we wszystkich kryzysowych sytuacjach, mam tu na myśli głoszenie sukcesu z opanowaniem
światowego krachu finansowego czy
akcji ratunkowej ogromnej powodzi
dotykającej trzynaście województw,
w której jak podają media brało
udział „aż” 2800 żołnierzy Wojska
Polskiego, a to prawie tyle, ile jest
obecnie w Afganistanie. Inni zaś wyborcy oceniają obecne rządy fatalnie,
przywołując właśnie nieudolność
w pomocy powodzianom pomocy powodzianom, fatalny stan służby zdrowia, bezrobocie, brak perspektyw dla ludzi młodych doskonale wykształconych, obojętność władzy państwowej w ochronie rodziny, niskie zarobki, słabe bezpieczeństwo militarne kraju, rozkwit korupcji i przestępczości na szeroką skalę.
Po tych szczególnych wyborach
prezydenckich możemy dojść do
jednego wniosku, że jest Nas bardzo dużo, Nas dla których los Polski nie jest obojętny. Okazywanie
swojego patriotyzmu nie jest czymś
wstydliwym, a wręcz jak najbardziej potrzebnym w tych trudnych czasach jakie nadchodzą dla
Ojczyzny. Wyraźnie było to widać
z relacji Jana Pospieszalskiego bezpośrednio sprzed Pałacu Prezydenckiego w czasie żałoby, co udokumentowane zostało później filmem „Solidarni 2010”. W ocenie
setek tysięcy - a jak pokazały wybory - milionów obywateli żyjemy w dziwnym kraju gdzie cenzura dalej działa, a niezależne opinie
określane są przez liberalne media
oszołomstwem i fanatyzmem. Musimy o tym pamiętać, bo tak ocenia
się połowę Polski i Polaków. Moim
zdaniem winę za ten podział ponoszą niektóre środowiska polityczne
i media. Biorąc aktywny udział w życiu społecznym i politycznym Polski
jak i swoich małych ojczyzn, miast

Hańba w 90. rocznicę „Cudu nad Wisłą”

Tablica z pomnika sowieckiego w Ossowie. Czy bolszewicy ginęli za Ossów? Czy za Ołssów?
Czy zginęli pod Ossowem? Ossów, to nazwa własna i nie podlega tłumaczeniu.
www.gazetapatria.pl

i gmin naszego powiatu wpisujemy
się w jak najbardziej chwalebne działania naszych rodaków okresu II Rzeczypospolitej gdzie ponad sześćdziesiąt procent społeczeństwa aktywnie działało w różnych stowarzyszeniach, fundacjach czy organizacjach
patriotycznych.
Idą dziwne czasy, w których w 600
- rocznicę zwycięskiej Bitwy pod
Grunwaldem i pokonanie Zakonu
Krzyżackiego na dwa tygodnie przed
tą wiekową datą Muzeum Narodowe
zdejmuje największe dzieło Jana Matejki kładąc na podłodze obrazem do
dołu i dokonuje renowacji. Ma ona
trwać do przyszłego roku, by po odnowieniu jako pierwsi Bitwę pod
Grunwaldem mogli obejrzeć Niemcy na wystawie w Berlinie. Pamiętamy jak w okresie okupacji niemieckiej w Polsce, Niemcy z wściekłością szukali tego dzieła, by zniszczyć
go po wsze czasy, wyznaczając za informację o nim niebotyczną nagrodę.
Tylko dzięki odwadze i poświęceniu
pracowników Muzeum Narodowego
udało się obraz ukryć do końca wojny. Rozmawiając kilka lat temu z starszym panem uczestnikiem Powstania
Warszawskiego, który powiedział mi
„jeszcze Pan zobaczy, że będą tacy
co na oczach całej Polski będą bratać
się z naszymi odwiecznymi wrogami
a nawet stawiać im pomniki zapominając o polskiej racji stanu. A wszystko to czynić będą nie dla Polski
a dla swoich osobistych i ich mocodawców , celów i zaszczytów”. Wydarzenia 7 i 10 kwietnia potwierdziły słuszność tych słów. Zakłamywanie historii, kajanie się przed jeszcze
nie tak dawnym okupantem i zaborcą
przekłada się na lokalne społeczności. Jak mogą odebrać Polacy zachowanie lokalnych władz w 90- rocznicę Bitwy Warszawskiej przychodząc
do Ossowa, gdzie najpierw ta sama
władza przypomina sobie po 90 latach i „reanimuje historię bolszewickich żołnierzy tam poległych”, by następnie w czasie dwu tygodni ekspresowo budować chodniki i przeprawę
do tzw. „górki polakowej.” To właśnie tam 14- sierpnia mają odbyć się
uroczystości z udziałem władz państwowych RP ,rosyjskich oraz lokalnych oddając hołd żołnierzom Armii
Czerwonej poległym w boju między innymi z uczniami warszawskich
szkół broniących stolicy przed nawałą bolszewicką. Czemu ma to służyć? Wymusza się pojednanie z Rosjanami stosując daleko idące jednostronne ustępstwa, pokazując słabość
polskiego państwa? Druga strona nie
okazuje żadnych ruchów by uczcić
polskie ofiary zamordowane i poległe na ich terytorium. Dalej zakłamu-

je się oczywiste fakty , ukrywa listy
pomordowanych i nie przyznaje się
do winy jak to jest np. ciągle w sprawie Katynia i innych miejscach martyrologii Polaków w dawnym ZSRR.
Głoszona od lat przez burmistrza
Wołomina tzw. inicjatywa budowy
„Wrot Bitwy Warszawskiej” zostaje realizowana w zaskakujący
sposób od pośpiesznej rekonstrukcji miejsca mogiły sowieckiej! Jest
to bodajże jedyna na przestrzeni
12 lat rządów burmistrza tak starannie i energicznie realizowana
inwestycja w Ossowie i mam nadzieję, że ostatnia spełniająca jego
idee i dalekosiężne plany. Robi się
to nie ku chwale bohaterów Ossowa i księdza Ignacego Skorupki
a pamięci zaborcy i wroga wojennego. Należy tu również wspomnieć ,że agresja Rosji sowieckiej
miała miejsce w niecałe dwa lata od
odzyskania przez Polskę niepodległości. Jakie państwo w świecie buduje po 90- latach pomniki trzykrotnemu zaborcy i katowi setek
tysięcy a nawet milionów Polaków?
Czyżby strach przed przegranymi
wyborami zdominował to działanie
burmistrza jakże obce polskiej i lokalnej społeczności? Niedawne wydarzenia na Mazurach przywrócenie pomnika Bismarka największego wroga polskości , czy na Opolszczyźnie tolerowanie pomników
z hitlerowskim krzyżem są tego kolejnym namacalnym przykładem.
Mając na uwadze sytuację jaka powstała w Polsce, pragnę przedstawić Państwu pierwszy numer nowej bezpłatnej gazety, która wchodzi na rynek prasowy Powiatu Wołomińskiego. „PATRIA” czyli Ojczyzna jest wydawana przez Środowiska Patriotyczne Prawicy Rzeczypospolitej Powiatu Wołomińskiego. Celem osób redagujących gazetę „PATRIA” jest podtrzymanie zrywu patriotyzmu ostatnich lat, patriotyzmu,
który wyzwoliła w Polakach wolna II
i III Rzeczypospolita, NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, Ojciec Święty Jan Paweł II i ostatnie tragiczne wydarzenia pod Smoleńskiem. Takiej energii
woli pracy i uczucia umiłowania Ojczyzny nie można utracić – winni jesteśmy to Tym, którzy oddali swoje
życie właśnie za wolną i niepodległą
Polskę. To WY - Szanowni Państwo będziecie tworzyć tę gazetę zamieszczając w niej swoje poglądy i oceny na to, co dzieje się tuż obok nas w
pracy, urzędach czy społecznościach.
Służymy Państwu swoją pomocą na
łamach naszej prawdziwie wspólnej
gazety „PATRIA”.
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Możemy korzystać z odzyskanej niepodległości
Doczekaliśmy czasów, kiedy każdy mieszkaniec Rzeczpospolitej może mieć wpływ na kształtowanie
otoczenia, w którym mieszka. Sami wybieramy swoich radnych, sami wybieramy wójta, burmistrza,
możemy korzystać z odzyskanej niepodległości.
W bieżącym roku razem z całym Narodem Polskim obchodzimy rocznice wydarzeń ważnych dla naszej historii
i mające wpływ na dzieje naszej Ojczyzny. Są one ważne
Rytel Konrad
dla każdego z nas. Warto przypomnieć sobie znaczenie jakie mają dla nas takie wydarzenia jak:
600 lat od zwycięstwa pod Grunwaldem; 400 lat od zwycięstwa pod Kłuszynem; 90 lat od zwycięskiej Bitwy Warszawskiej; 70 lat od zbrodni katyńskiej; 40 lat od zabijania robotników na wybrzeżu; 30 lat od powstania „Solidarności”; 20 lat od pierwszych wolnych wyborów samorządowych.
Każde z tych wydarzeń ma swoją długą historię, przyczyny zaistnienia, wieloraką złożoność samego wydarzenia. Można powiedzieć , że przez całe wieki te i inne wydarzenia kształtowały świadomość Polaków, tworzyły wspólnotę narodową.
My Polacy mamy cząstkę swego wkładu w wielkie dokonania europejskiej cywilizacji. Polska Jagiellonów i Rzeczpospolita wyznaczały standardy wyznaniowej i etnicznej tolerancji. W ciągu minionego stulecia trzy razy wpłynęliśmy na kształt Europy: w 1920 - roku gdy powstrzymaliśmy najazd bolszewików, w 1939 roku - przeciwstawiliśmy się najazdowi niemieckiemu oraz w 1980 roku
- tworząc „Solidarność” doprowadziliśmy do upadku komunizmu. Wszystko dzięki wielkiemu zaangażowaniu tysięcy ludzi różnych zawodów, wychowanych na wzorcach służby Polsce od legionów Piłsudskiego do powstańców warszawskich. Podjęli oni wyzwanie odrzucenia ustroju obcego
naszej tradycji narodowej. „Solidarność” rozpoczęła długi marsz do odzyskania niepodległości i odzyskania własnej godności każdego Polaka.
Wielkim sukcesem tego marszu było uchwalenie ustawy o samorządzie lokalnym. Doczekaliśmy
czasów, kiedy każdy mieszkaniec Rzeczpospolitej może mieć wpływ na kształtowanie otoczenia

w którym mieszka. Sami wybieramy swoich radnych, sami wybieramy wójta, burmistrza, możemy
korzystać z odzyskanej niepodległości. Wybierając naszych przedstawicieli do kierowania administracją samorządową musimy zwracać uwagę na ich postawę etyczną oraz gotowość do służenia
swojej społeczności. Samorząd coraz częściej przejmuje wiodącą rolę w kształtowaniu wizerunku
Rzeczpospolitej. To w gminie rozpoczyna się edukacja w szkole podstawowej, formowanie postawy
obywatelskiej i patriotycznej odbywa się w gimnazjum. Można z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że przygotowanie człowieka do służby drugiemu człowiekowi, do służby społeczności lokalnej odbywa się w rodzinie i środowisku, w którym rozpoczynamy edukację. Wszyscy którzy podejmują się działalności publicznej w samorządzie lokalnym biorą na siebie odpowiedzialność nie tylko za rozwój gospodarczy i tworzenie lepszych warunków materialnych, ale również, a może przede
wszystkim , mają dawać przykład uczciwej służby „ małej Ojczyźnie”. W wielu swoich działaniach
korzystamy z doświadczeń swoich poprzedników, próbujemy zbliżyć się do wzorców jakimi byli dla
nas wybitni dowódcy, pisarze, kapłani.
Kiedy przygotowujemy rocznicowe obchody wydarzeń, ważnych dla naszej państwowości zastanawiamy się, jakie skutki dla nas obecnie one przyniosły. Czy ofiara z życia młodzieży warszawskiej poniesiona w bitwie w Ossowie w sierpniu 1920 roku ma wpływ na kształtowanie patriotycznej ich dzisiejszych rówieśników? Czy przewodnie hasło „Solidarności” o wzajemnej pomocniczości jest i czy będzie zawsze aktualne? Gdy kolejne pokolenie Polaków podejmuje następne wyzwania dla dalszego rozwoju Rzeczpospolitej musi mieć ciągle w pamięci znamienne słowa: „ kto nie
szanuje i nie ceni swojej przeszłości , ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości”.

Obrona życia każdego człowieka
Wielkie totalitaryzmy
dwudziestego
wieku, hitleryzm i stalinizm, przyczyniły się
do zmiany mentalności wielu ludzi, nieraz
całych społeczeństw,
jeśli idzie o spojrzenie
na płodność, tzw. użyteczność i przydatność
ludzką oraz wartość
Hanna Wujkowska
życia w ogóle. Straty w
wyniku zniewolenia umysłów przez dziesiątki lat
sączenia w nie zbrodniczej papki wymienionych
„izmów” są niepowetowane.
Obrona życia każdego człowieka
od poczęcia do naturalnej śmierci
nie jest zadaniem dla wybrańców
losu, ani zapalonych hobbystów,
ale wszystkich. Tak się składa,
że ten temat stał się we współczesnym świecie swoistym języczkiem
uwagi, powodem podziałów, zarzewiem emocjonalnych dysput i debat. Stan ten wynika z powszechności zagadnienia - wszyscy poczęliśmy się w momencie połączenia
komórek rozrodczych naszych rodziców i wszyscy zmierzamy ku
jednemu końcowi, którym jest biologiczna śmierć ciała. Obszar obrony życia ludzkiego jest nieogarniony i fascynujący z racji swojej uniwersalności, ale szczególną uwagę przyciągają sytuacje kryzysowe
i ekstremalne jak właśnie początek
oraz koniec istnienia.
W przeszłości, z powodu ograniczeń medycyny i technologii, życie
traktowano naturalnie. Błogosławieństwem była płodność, szczęściem- pomyślne narodziny, zaszczytem- dożycie późnej starości.
Choroby dziesiątkowały ludność,
średnia życia (poza czasami biblijnymi) jeszcze niedawno wynosiła
połowę obecnej. Trudy ówczesnepatria.gazeta@op.pl

go bytowania, zarazy i wojny skracały oczekiwaną długość istnienia.
Naturalną obronę przed wyludnieniem stanowiło rozmnażanie się;
ogromna umieralność okołoporodowa skłaniała ku jeszcze większej
rozrodczości. Medycyna, wówczas
hipokratejska, zakładała zgodność
postępu z prawem naturalnym.
Lekarz nie podał niewieście środka poronnego, ani trucizny umierającemu. W miarę rozwoju nauk
szczegółowych, odkrywania nowych zjawisk i wdrażania coraz nowocześniejszych technik, sytuacja
zupełnie odmieniła się. Największe
przyspieszenie medycyny nastąpiło
po drugiej wojnie światowej i trwa
do dzisiaj. Niestety postęp ten to
nie tylko pasmo sukcesów, wzrostu
zdrowia i średniej życia ludzi na
świecie, ale także czas okrutnych
eksperymentów, eksterminacji około pięćdziesięciu milionów istnień
ludzkich rocznie w wyniku aborcji
oraz coraz powszechniejszego stosowania eugeniki i eutanazji.
Wielkie totalitaryzmy dwudziestego wieku, hitleryzm i stalinizm,
przyczyniły się do zmiany mentalności wielu ludzi, nieraz całych
społeczeństw, jeśli idzie o spojrze-

nie na płodność, tzw. użyteczność
i przydatność ludzką oraz wartość
życia w ogóle. Straty w wyniku
zniewolenia umysłów przez dziesiątki lat sączenia w nie zbrodniczej papki wymienionych „izmów”
są niepowetowane. Fakt, że współczesny liberalizm z taką łatwością
przedziera się do zakrytych zakamarków ludzkiej egzystencji ma
swoje źródła w tamtym czasie. Łacińska cywilizacja zachodniej Europy chwieje się mocno, podkopana
została skutecznie najpierw przez
nazizm i komunizm, a teraz przez
liberalizm, w najgorszym wydaniu,
którego jaskrawym przejawem jest
choćby wzajemne zadeptywanie
się młodych ludzi, podczas „parady
miłości” w Niemczech.
Zmiana mentalności dotyczy
spojrzenia na wartość życia, które traktowane jest jako towar, a nie
drogocenny dar Dawcy Życia. Towarem można handlować, wręcz
kupczyć; dar natomiast należy cenić, być wdzięcznym za otrzymanie i zachęconym do rozpoznania
jego wartości. To handlowe podejście do życia przejawia się w upowszechnianiu „usługówki” medycznej. Można „kupić” dziecko
z probówki, można wynająć macicę, sprzedać plemniki i komórki jajowe etc. Handel wdarł się w najintymniejszą sferę życia człowieka,
jakim jest jego poczęcie, a nawet
dziedzictwo genetyczne. Człowiekowi, który ceni życie jako niezasłużony dar, nie można wcisnąć takich „udogodnień”, ale udaje się to
w stosunku do osoby ukierunkowanej na utylitaryzm. To niepojęte,
że w naszej Ojczyźnie tak wiele
osób domaga się legalizacji programu in vitro, o którym wiadomo, że niesie on ze sobą śmierć
wielu niewinnych ludzi. Argumentacja oparta na tragedii niepłodnych małżeństw obliczona jest na
emocje i mija się z prawdą o pro-

cesie zapłodnienia na szkle, o jego
szkodliwości dla zdrowia powołanych w ten sposób do życia dzieci,
o ogromnych kosztach moralnych
i materialnych całej rodziny. Być
może akceptacja dla in vitro wynika z braku dostatecznej wiedzy
na temat tego programu, ale bardziej prawdopodobnym jest wpływ
szkodliwej filozofii utylitarystycznej na umysły nie potrafiące odróżnić prawdy od fałszu i dobra od
zła. Grunt dla tej podatności uformował się przez lata deformacji sumień pod niszczącym wpływem fatalnych ideologii.
Podobnie sprawa ma się z akceptacją antykoncepcji, zabezpieczania się przed poczęciem nowego
człowieka, życia prze lata w związkach nieformalnych, gdy nie istnieją żadne obiektywne przeszkody dla zawarcia małżeństwa. Dnem
działań ludzkich jest jednak zgoda na aborcję, promowanie jej, domaganie się jej legalizacji i dokonywanie. Każde zabójstwo wzburza i rani ludzkość, ale niewinnego, bezbronnego dziecka najbardziej. Konsekwencją aborcji jest
eutanazja. Brak młodych ludzi na
rynku pracy, ujemny przyrost naturalny powoduje, że rządy szukają
rozwiązań umożliwiających redukcję niebagatelnych kosztów utrzymania starszego pokolenia. Prowadzą więc politykę zmierzającą do
akceptacji przez społeczeństwo,
a następnie legalizacji eutanazji lub
samobójstw wspomaganych. To
wynaturzenie zdobywa w krajach
zachodniej Europy coraz większą
liczbę zwolenników. Do tak smutnego stanu została sprowadzona
ludzkość w dwudziestym pierwszym wieku.
A przed dziewięćdziesięciu laty
przynajmniej nad Wisłą było inaczej. W ciągu tych lat cofnęliśmy
się bardzo, mimo postępu materialnego, który niewiele znaczy w ze-

tknięciu z zanikiem podstawowych
wartości moralnych. Trzeba bardzo
wysilić wyobraźnię, aby przypuszczać, że obecnie mógłby zdarzyć
się „Cud nad Wisłą”. Tamci bohaterowie wiedzieli dlaczego walczą
i za co chcą umierać. To byli ludzie
czynu i modlitwy, ufni w Bożą pomoc i odważni aż do śmierci. Mieli tylko jedno życie, jak my dzisiaj
i ryzykowali tyle samo. Ojciec
Święty Jan Paweł II, podczas pielgrzymki do Ojczyzny, gdy odwiedził Radzymin, wspomniał o własnym długu wdzięczności wobec
żołnierzy z 1920 roku, czasu swojego narodzenia. Gdyby nie było
tych bohaterów inaczej potoczyłyby się losy największego z rodu
Słowian, inaczej potoczyłyby się
losy Polski…
Tak jest też teraz. Współcześnie
nadal trzeba toczyć walkę o tożsamość, ciągle potrzebni są ludzie
zdolni do autentycznych poświęceń, kochający Boga, Ojczyznę
i drugich. Trudno doszukać się takich na paradach miłości i techno,
wśród niedojrzałych trzydziestolatków nie potrafiących założyć normalnej rodziny, zagubionych wśród
nałogów singli. Trzeba mieć mimo
wszystko nadzieję, że krew przelana tyle razy na naszej ziemi przeważa nieprawości tu dokonane.
„Ojczyzna: wyzwanie tej ziemi
rzucone przodkom i nam, by stanowić o wspólnym dobru i mową
własną jak sztandar wyśpiewać
dzieje. Śpiew dziejów spełniają czyny zbudowane na opokach
woli” (Karol Wojtyła, „Myśląc Ojczyzna”,1974)
Autorka jest lekarzem, obrończynią
życia, publicystką byłą radną
powiatową dwóch kadencji, byłą
doradca ds. rodziny w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.
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Oddajcie Polskę na własność
jej obywatelom
Pewnie niewielu już pamięta, co to było 3x15. Przypomnę więc, że chodziło o zmniejszenie do poziomu 15 procent wszystkich trzech podatków: Vatu, PiTu i CiTu. Była to główna obietnica Platformy Obywatelskiej, dzięki której wielu z nas uwierzyło w możliwość budowy oszczędnego państwa.
Nie ukrywam, że również byłem tą osobą.

Krzysztof Oksiuta
Tymczasem coraz więcej mówi się
o możliwości podwyższenia podatków. Rośnie deficyt w finansach publicznych i jak zwykle w takich sytuacjach szuka się środków, by go redukować. Niestety, to co zapowiedział
M.Boni jest działaniem mało skutecznym i nie pasującym do liberalnego ugrupowania jakim jest PO. Powiem więcej, wdrożenie tych pomysłów będzie dużym błędem politycznym PO, mogącym znacznie obniżyć
jej poparcie społeczne.
M.Boni jest mi dobrze znaną osobą. Niestety ciągle siedzi w nim gorąca dusza związkowca, podpowiadająca socjalistyczne rozwiązania.
A przecież walka z deficytem, to tak
naprawdę walka z olbrzymimi wydatkami rozdmuchanej administracji

państwowej i samorządowej. Miała
być ona zmniejszona, ale jak zwykle,
działacze partyjni w pasożytniczym
tempie, rozmnożyli ilość etatów, nie
tylko państwowych, ale i samorządowych. Jeśli tylko w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pracuje ok.10 000 „urzędników”,
a w Warszawie „działa” ok.50 spółek
samorządowych, to trudno się dziwić
,że brakuje grosza publicznego. Takich rozdmuchanych pasożytniczymi
etatami instytucji jest bardzo dużo.
Dlatego, proponuję Panu M.Boniemu zredukowanie tych miejsc marnotrawstwa naszych podatków. Zlikwidujmy zbędne przepisy tworzące biurokrację kontrolną. Tych służb jest
zbyt wiele. Jeśli ,ktoś złamie normy
jakościowe, lub inne przepisy niech
zostanie podany do sądu. Po co nam
te pseudo urzędy;(UOKIKi, PIHy,

Agencje…) ,które nic nie robią poza
tym, że zjadają pazernie nasze publiczne pieniądze.
Samorządy powinny być odchudzone z ilości radnych pobierających
rocznie od 10tys. do 50 tys, PLN diet,
za symulowanie pracy społecznej.
Jestem zwolennikiem likwidacji
rad gmin w sytuacji ,gdy prezydentów, burmistrzów i wójtów wybiera się bezpośrednio. To oni faktycznie rządzą i odpowiadają politycznie
co 4 lata w wyborach za to co zrobili.
Radni nie ponoszą żadnej odpowiedzialności decyzyjnej. W dobie Internetu można ich zastąpić bezpośrednimi konsultacjami z mieszkańcami
np. przy konstrukcji budżetu. To byłaby nie tylko oszczędność finansowa dla gmin, ale i duże usprawnienie
pracy urzędów.
Samorządy powinny też odsprze-

dać, nawet za symboliczne pieniądze, mieszkania komunalne, które niszczeją, bo nie mają bezpośrednich właścicieli. Dlaczego wszyscy
mieszkańcy gminy muszą dotować
mieszkające tam osoby, finansując
im remonty itp.?
Gminy nie powinny też zajmować się działalnością gospodarczą.
Wszystkie przedsiębiorstwa komunalne powinny być sprywatyzowane
np. poprzez publiczną ofertę ich akcji. Każdy mieszkaniec gminy mógłby stać się częściowym właścicielem
np: spółki wodociągowej, czy śmieciowej. Oddajcie ludziom ich infrastrukturę na własność!
Na koniec, rzecz najważniejsza to
przywrócenie wolności w działalności gospodarczej. Wolość oznacza
brak potrzeby zgłaszania i rejestrowania działalności gospodarczej, jej

kontroli przez rozbudowana, a przez
to bardzo kosztowną administrację.
Nie potrzebne byłyby żadne „
okienka w urzędach”. Każdy, kto ma
pomysł na biznes rozpoczynałby go
w oparciu o ogólne przepisy kodeksowe. Jedynym obowiązkiem powinna być księgowość i odprowadzanie podatków. Od wszelkich sporów
powinny być tylko sądy. Można powrócić do regulacji ustawy Ministra
Wilczka z lat 80-tych. Należy wyczyścić wszystkie przepisy powstałe od
tamtego czasu. Pobudzi to inicjatywę
gospodarczą, zwiększą się dochody
do budżetu i nie trzeba będzie podnosić i tak już wysokich podatków.
Do takiego myślenia zachęcam nasze krajowe i gminne elity władzy.
Więcej moich tekstów znajdziecie
na http://oksiuta.blog.onet.pl

Nasz rok 2010 – refleksje
z pierwszego półrocza (1)

Gdyby tak pokusić się o spisanie obietnic wyborczych partii rządzącej
i skonfrontować je ze stanem aktualnym otrzymalibyśmy niezły zbiór bajek dla dorosłych. To tak jak z obiecankami burmistrza Mikulskiego dotyczącymi drogi 634 i słynną konferencją na moście siekierkowskim przed
ośmiu laty.

Jan Rączka
Pierwszym symptomem, że będzie to rok ciekawy stała się zima,
nie przestraszona globalnym ociepleniem. Rządziła długo, a najwięcej
dokuczyła tym, którzy uważali, że jej
nie będzie i poczynili wielkie plany
na pierwszy kwartał nowego roku.
W efekcie większość sztandarowych
inwestycji została opóźniona, co
wcale nie oznaczało, że gdyby zimy
nie było terminy byłyby dotrzymane.
PO, która w 2007 roku objęła władzę,
naobiecywała nam tyle, że aż trudno
było się w tych przyrzeczonych dobrodziejstwach połapać. Naród nasz
po prawie półwiecznym egzystowaniu w komunizmie przyjął wszystko
(za dobrą monetę). Żadna obietnica nie odstraszyła go od poprawnego
zagłosowania. Wiemy już, że zgodnie
z powszechną zasadą, jak obiecujący (czytaj PO) mówi, że coś zrobi, to
mówi, jeżeli zaś mówi, że zabierze,
to zabierze. Nie dotyczy to oczywiście stadionu Legii, który władze stolicy zafundowały jej właścicielowi
koncernowi ITI. Ale wyglądało to na
transakcję wiązaną. Na ile obiecanki
PO dotyczą nas, mieszkańców podwarszawskich gmin możemy sprawdzić dojeżdżając do pracy w Warwww.gazetapatria.pl

szawie. Czas jazdy zmienia się tylko
w jednym kierunku – wydłużania.
Gdyby tak pokusić się o spisanie
obietnic wyborczych partii rządzącej
i skonfrontować je ze stanem aktualnym otrzymalibyśmy niezły zbiór bajek dla dorosłych. To tak jak z obiecankami burmistrza Mikulskiego dotyczącymi drogi 634 i słynną konferencją na moście siekierkowskim
przed ośmiu laty czyli: „Jak to będziemy jechać dwupasmówką do
Warszawy”. Szara rzeczywistość
odkrywa się przed każdym mieszkańcem naszego terenu, jadącym
do Warszawy samochodem – oczywiście rano. Rząd w swoim działaniu zajmował się walką z PiS-em,
a w szczególności z braćmi Kaczyńskimi i nie było to działanie marginalne. Wróg (czyli PiS i bliźniacy)
obwiniani byli o wszystko, nawet
o to, że rząd nic nie robił, a forma tej
zorganizowanej nagonki była przerażająca. Duża część społeczeństwa
z łatwością przyjmowała spreparowane zarzuty, ale już tylko niewielka
część tej otumanionej gromady wstydziła się tego we właściwym czasie(katastrofa). To była przygrywka do
wyborów prezydenckich.

W kwietniu przypadała okrągła 60ta rocznica zbrodni katyńskiej. Obchodzenie rocznicy tej zbrodni miało w Polsce swoją szczególną historię. Po zakończeniu II wojny światowej w procesie norymberskim kiedy
nie udało się Rosjanom zwalić winy
na Niemców, zapadła nad nią zasłona
milczenia. Mówienie o Katyniu było
zakazane, a hasła Katyń na próżno
szukało się w encyklopedii. Wdowy
i dzieci po ofiarach mordu musiały
milczeć. Nie wolno było im mówić,
gdzie zginęli ich mężowie i ojcowie,
ale w domach kultywowana była pamięć o zamordowanych i wiedza ta
była przekazywana młodym pokoleniom. Po odwilży w 1956 roku zaczęto o zbrodni katyńskiej wspominać, ale ze wskazaniem na Niemców
jako jej sprawców - Mała Encyklopedia PWN. Była to szeroka kampania pośród członków PZPR, w szkołach i środkach masowego przekazu.
Na fali odwilży pojawiły się też wydawnictwa z Zachodu. Przekazywane były między zaufanymi ludźmi.
Sprawę Katynia zaczęto wyciszać
utwierdzając łatwowiernych, że jest
to ponad wszelką wątpliwość sprawa Niemców. W wydanej za czasów
panowania Gierka Małej encyklopedii PWN (1974) hasła Katyń nie ma,
choć lata te uznawano jako „otwarcie
się na świat”.Dopiero w 1980 roku,

kiedy powstała „SOLIDARNOŚĆ”
i pojawiło się sporo wydawnictw drugiego obiegu, każdy kto chciał, mógł
zapoznać się z prawdą, bo oficjalnie
głoszone było komunistyczne kłamstwo. Taki stan trwał do 1989 roku, to
znaczy do czasu, kiedy Jelcyn przywiózł kopie dokumentów z rozkazami dokonania tej zbrodni i prawda ujrzała swiatło dzienne. Wiem, że wielu komunistom z trudem udało się
uwierzyć w to, co inni wiedzieli od
dawna. To, że komuniści wszelkimi
środkami walczyli z prawdą o Katyniu, świadczy zamach na więźnia
obozu w Kozielsku, St. Swianiewicza
w Londynie w 1976 r.. Stanisław
Świaniewicz dojechał do stacji
Gniazdowo koło Smoleńska, skąd
wywożono współwięźniów na miejsce kaźni i w ostatniej chwili został wycofany z transpoportu i przewieziony na Łubiankę. Uznano go
za szpiega, ponieważ jako profesor
ekonomi na Uniwersytecie Wileńskim zajmował się gospodarką Niemiec i Rosji sowieckiej. Został osądzony i zesłany do łagru. Nie bez kłopotów udało mu się dostać do armii
Andersa.. Był niewygodnym świadkiem tamtych dni. Na prawdę o Katyniu trzeba było czekać 40 lat. Milczały „autorytety”, które teraz gardłują o patriotyzmie, a niejeden
z nich brał udział w indoktrynacji. Za-

stanawiające jest, że w niepodległej
Polsce musieliśmy aż dwadzieścia
lat czekać na film o Katyniu. Mimo
że chciało wielu, film zrealizował
człowiek, który w czasach PRL-u
karmił nas głośnymi propagandowymi filmami - „Pokolenie”, „Popiół
i diament”. Do tej pory sprawa Katynia nie została zakończona i jest jak
wyrzut sumienia.
Tegoroczne obchody tej tragicznej
rocznicy skończyły się głęboką polaryzacją społeczeństwa. Podział został
zapoczątkowany ustaleniami dwóch
dat na uroczystości Katyńskie i od
razu stał się źródłem niepotrzebnych
konfliktów. Oddzielnie premier i Prezydent – duża uroczystość z Premierem i zminimalizowana do niezauważenia uroczystość z udziałem Głowy
Państwa. Jedna miała stanowić przełom w stosunkach polsko – rosyjskich, druga oddać hołd i trwać przy
domaganiu się wyjaśnień do końca. To, co usłyszeliśmy o Katyniu 7
kwietnia wiemy od dawna i zostało
potwierdzone przed laty przez prezydenta Jelcyna. Nie ma przełomu, nie
ma nowych dokumentów. Jest nowa,
bolesna tragedia.
Fatum Katynia trwa.
Autor jest wykładowcą na Politechnice Warszawskiej. Były radny powiatowy i były radny gminy Wołomin.
patria.gazeta@op.pl

5

Numer 1 (1), sierpień 2010

„PATRIA”

O pożytkach z „machania szabelką”
Wspominam okres schyłkowy Polski Ludowej. Należałem wtedy do stosunkowo nielicznego grona
przeciwników reżimu głoszących konieczność odzyskania przez Polskę niepodległości. Nie mówiliśmy,
że trzeba koniecznie „dogadać się z władzą”, że należy stronić od polityki, bo ta jest domeną PZPR,
nie namawialiśmy do „samoograniczającej się rewolucji”. Mówiliśmy - Polska musi być niepodległa!
Byliśmy krytykowani za takie „nieodpowiedzialne” postulaty. Uważany za autorytet dziennikarski Stefan
Bratkowski oskarżył nas chęć sprowokowania interwencji sowieckiej
i w następstwie zmasakrowanie Polski. Kiedy więc komuniści zamknęli nas (kierownictwo KPN) do więzienia, to przywódcy „Solidarności”,
potężnego 10-milionowego ruchu nie
widzieli w tym niczego złego. Zbigniew Bujak szef mazowieckiej „Solidarności” tłumaczył, że zamknięci nie narobimy głupstw, a zostaniemy zwolnieni, jak nastanie zgoda
z władzami PRL. To wtedy usłyszałem jak Jacek Kuroń, wpływowy doradca przewodniczącego Lecha Wałęsy oznajmił, że KPN uprawia szkodliwy dla losów Polski proceder „machania szabelką”.
Podobno Polacy są takim niewydarzonym narodem, który jest skłonny
z byle powodu nierozsądnie „machać
szabelką” nie oglądając się na skutki. A są one podobno zawsze dla Polaków straszne. Jako przykład takiego bezsensownego „machania” wskazuje się polskie zrywy powstańcze
z Powstaniem Warszawskim 1944 na
czele.
Zapytałem kiedyś natrząsającego się
z tej polskiej skłonności do szabli, czy
zawsze jest to działanie szkodliwe.
Usłyszałem, że nie ma w polskiej historii ani jednego przykładu wskazującego, aby było inaczej.
Za kilka dni zaczyna się sierpień
i będziemy obchodzić dwie ważne
rocznicę. Rocznicę bitwy warszawskiej, historycznie pierwszą 1920 r.,
a dniem miesiąca drugą 15-go oraz historycznie drugą 1944 r., dniem miesiąca pierwszą 1-go sierpnia rocznicę
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Przed 90 laty na polach pod Ossowem, Radzyminem i Wołominem toczył się bój zakończony ofensywą
wojsk polskich znad Wieprza i pogromem atakujących stolicę napastniczych wojsk sowieckich.
Polskie „machanie szabelką” w 1920
r. było mądrym i obfitym w pozytywne następstwa działaniem. Historyk
wojen i wojskowości Simon Goodough w książce “Tactical Genius in
Battle” (1979 r.) w uznaniu talentów
dowódczych marszałka Józefa Piłsudskiego postawił go w kręgu zwycięzców dwudziestu siedmiu najważniejszych bitew w dziejach świata. Anglik
wymienił Piłsudskiego obok takich
strategów jak wódz ateński Temistokles, jeden z największych zdobywców Aleksander Wielki, rzymski dyktator i reformator wojska Juliusz Cezar, król szwedzki, wybitny dowódca i strateg Gustaw Adolf, marszałek
Francji Kondeusz, jeden z najwybitniejszych dowódców wojskowych.
Natomiast co do międzynarodowego
znaczenia bitwy warszawskiej to inny
Anglik lord Edgar Vincent D’Abernon (był członkiem Misji Międzysojuszniczej do Polski w 1920 r.), uznał
ją za “Osiemnastą decydującą bitwą
w dziejach świata” The eighteenth decisive battle of the world. Dlaczego
tak twierdził? Pisał, że: “Współczepatria.gazeta@op.pl

sna historia cywilizacji zna mało wydarzeń posiadających znaczenie większe od bitwy pod Warszawą w roku
1920. Nie zna zaś ani jednego, które by było mniej docenione... Gdyby bitwa pod Warszawą zakończyła
się była zwycięstwem bolszewików,
nastąpiłby punkt zwrotny w dziejach
Europy, nie ulega bowiem wątpliwości, iż upadkiem Warszawy Środkowa Europa stanęłaby otworem dla
propagandy komunistycznej i dla sowieckiej inwazji (...). Zadaniem pisarzy politycznych... jest wytłumaczenie europejskiej opinii publicznej,
że w roku 1920 Europę zbawiła Polska”.
Podobnie wypowiadał się brytyjski historyk J. Fuller w książce “Bitwa pod Warszawą 1920”: “Osłaniając centralną Europę od zarazy marksistowskiej, Bitwa Warszawska cofnęła wskazówki bolszewickiego zegara (...), zatamowała potencjalny wybuch niezadowolenia społecznego na
Zachodzie, niwecząc prawie eksperyment bolszewików”. Francuski generał Louis Faury porównał bitwę warszawską z bitwą pod Wiedniem podkreślając: “Przed dwustu laty Polska
pod murami Wiednia uratowała świat
chrześcijański od niebezpieczeństwa tureckiego; nad Wisłą i nad Niemnem szlachetny ten naród oddał ponownie światu cywilizowanemu usługę, którą nie dość oceniono”. Marszałek sowiecki Michaił Tuchaczewski, dowódca pokonanych pod Warszawą wojsk w czasie wykładu dla
wyższych dowódców Armii Czerwonej (7-10 luty 1923 r.) mówił jak katastrofalne było to polskie zwycięstwo:
„Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że gdybyśmy byli wyrwali z rąk
burżuazji polskiej jej burżuazyjną armię szlachecką [tj. pokonali ją, R.Sz.],
wówczas rewolucja klasy robotniczej
w Polsce stałaby się faktem dokonanym. A pożar ten nie dałby się ograniczyć ścianami polskimi. Jak wzburzony potok, rozlałaby się po całej Europie zachodniej. Tego doświadczenia
rewolucji z zewnątrz armia czerwona
nie zapomni.”
Nie ulega wątpliwości, że polskie
„machanie szabelką” w 1920 r. miało zasadnicze znaczenie dla losów
nie tylko Polski, ale całej Europy.
Widzieli o tym sojusznicy i wrogowie kraju znad Wisły.
Trudniejsze w ocenie jest „machanie szabelką” w Powstaniu Warszawskim. Dowództwo konspiracyjnej Armii Krajowej zdecydowało się podjąć otwartą walkę zbrojną
z okupantem niemieckim, aby wyzwolić stolicę i zmusić Aliantów do
respektowania praw Polski do niepodległości. Powstanie zakończyło
się klęską, miasto zostało zniszczone,
a jego mieszkańcy wymordowani
lub wypędzeni. Okazuje się jednak,
że jest to tylko część prawdy o Powstaniu. Przed dwoma laty francuski historyk Stephane Courtois specjalizujący się w dziejach komunizmu odnalazł w Moskwie dokumenty dowodzące, że powstanie przeszkodziło w przygotowanej i zaplanowanej w szczegółach

operacji Armii Czerwonej, która
w pościgu za Niemcami miała ruszyć przez Europę, aby dokonać
podboju Francji we współpracy
z miejscowymi komunistami. Przypomnijmy, że wpływy komunistyczne
w ruchu oporu Francji, Włoch,
Jugosławii, Grecji były wówczas
ogromne.
Czy rzeczywiście Sowieci chcieli
i mieli szanse zająć całe Niemcy i ew.
„wyzwolić” Francję dzięki wsparciu
francuskich komunistów, a przeszkodziło w tym powstanie warszawskie?
Jak wiadomo powstanie wybuchło
1 sierpnia 1944 r. i trwało do 2 października. W tym czasie Sowieci nie
chcąc pomóc powstańcom rzeczywiście stali w miejscu. Z wojskowego punktu widzenia Armia Sowiecka miała możliwość kontynuowania
z powodzeniem ofensywy od połowy
sierpnia i w odróżnieniu od późniejszej ofensywy styczniowej 1945 nie
napotkałoby głęboko rozbudowanej
obrony niemieckiej. Nie byłoby np.
obrony niemieckiej na Wale Pomorskim i rejonów umocnionych takich
jak Grudziądz, Wrocław, Kostrzyń
czy Poznań. Los niemieckich obrońców w łuku Wisły zostałby przypieczętowany szybciej niż później
wojsk niemieckiej Grupy Armii „Środek”. Jeżeli przyjąć jako prognozowane tempo natarcia średnią z ofensywy „Bagration” na Białorusi, to Berlin skapitulowałby najpóźniej w październiku, a przed końcem roku Sowieci byliby na Renie, a może nawet
poza nim. Być może we Francji. Warto pamiętać, że pierwszy most na Renie alianci uchwycili dopiero 6 marca
1945 roku. A desantowa operacja zachodnich aliantów „Market Garden”,
której celem było właśnie radykalne
skrócenie wojny, zakończyła się fiaskiem w połowie września 1944.
Gdyby więc nie kilkumiesięczna bezczynność nad Wisłą, Sowieci

prawdopodobnie niepodzielnie panowaliby w całych Niemczech. Bałkany i tak znalazłyby się pod ich okupacją, bo któż inny mógł tam wkroczyć?
Aliantom zachodnim być może pozostałaby część Francji (Normandia?)
i południowe Włochy. Porozumienie
jałtańskie, jeżeli w ogóle by było, miałoby kształt dyktatu Sowietów wobec
całej Europy, a nie – jak to się stało
w Jałcie – jedynie wobec jej wschodniej części.
Nie trzeba tłumaczyć jak wielkie
znaczenie dla Sowietów miało opanowanie całych Niemiec. Już Lenin uważał, że tylko w oparciu o niemiecką potęgę gospodarczą komunizm może zwyciężyć. Podobnie uważał Stalin. Agentura sowiecka działająca na Zachodzie robiła wszystko,
aby przekonać opinię publiczną tamtych krajów do aneksji Niemiec przez
ZSRR. W 1942 r. w USA była propagowana mapa obrazująca świat po zakończeniu II wojny światowej: “Zarys powojennej mapy Nowego Świata” (Outline of Post-War New World
Map).. Wydawcą mapy był niejaki
Maurice Gomberga, „sympatyk” Komunistycznej Partii Ameryki. W części obejmującej Europę pokazywano
taki obraz:
Na mapie umieszczono też program
zawierający czterdzieści jeden punktów przyszłego ładu międzynardowego . Punkt 14 głosił: „USSR (Union of
Soviet Socialist Republics.) trzecia co
do wagi militarna siła, w kooperacji
z USA jako siłą dla wolności i utrzymania światowego pokoju, przejmie
kontrole nad wyzwolonymi, zdezorganizowanymi, przylegającymi do
jej granic terenami łącznie Niemcami
i Austrią, które będą reedukowane
i w końcu zostaną dołączone jako
równorzędne republiki USSR, jak
w przybliżeniu zaznaczono na mapie.”
W świetle powyższego „machanie

Romuald Szeremietiew
prof. KUL, były Minister
Obrony Narodowej
szabelką” w Powstaniu Warszawskim
nabiera innego znaczenia. Staje się,
podobnie jak bitwa w 1920, czynem
zbrojnym o podstawowym znaczeniu
dla powojennych losów Europy i dla
przyszłości Polski.
Jakie konsekwencje dla Europy miałoby zajęcie całych Niemiec,
a być może także Europy Zachodniej przez Sowiety nie trzeba tłumaczyć. Nie byłoby Republiki Federalnej Niemiec, tylko jedna wielka komunistyczna Niemiecka Republika Demokratyczna. Nie ulega wątpliwości, że każdy kanclerz Niemiec
powinien na kolanach dziękować
Bogu, że było Powstanie Warszawskie. Nie byłoby w Europie NATO
i Europy takiej jak dziś ją widzimy.
No i nie byłoby III RP.
W 1920 r. po Warszawą polscy żołnierze zatrzymali bolszewicki marsz
na Europę. Zwycięstwo polskie powstrzymało komunizm. W 1944 r.
powstańcy warszawscy i mieszkańcy stolicy Polski, ponosząc ogromne straty odnieśli drugie zwycięstwo
krzyżując Stalinowi plany skomunizowania Europy. Jedno i drugie
byłoby niemożliwe bez ośmieszanego i pogardzanego „machania szabelką”.
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O Towarzystwie Przyjaciół Wołomina

Do zrealizowania planów Towarzystwa Przyjaciół Wołomina i uzyskania oczekiwanych efektów potrzebna jest społecznikowska praca jego członków i sympatyków. Bo to jest najważniejsze. Żeby
chciało się chcieć.

Jan Tokarski
„Pragnąc ująć nieskoordynowane poczynania szeregu osób w kierunku rozwoju dzielnicy Wołominek
w ściśle określone ramy organizacyjne, zwołuję za imiennymi zaproszeniami na dzień 7 czerwca 1936 r.(niedziela) na godz.16, w lokalu pani Zofii Bamburskiej na Wołominku przy
ulicy Przejazd 17 (obok willi pana
Jędrzejewicza, ulica prowadząca od
przejazdu przez tory kolejowe w kierunku Mironowych Górek, czwarta
równoległa do ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego), zebranie organizacyjne osób zainteresowanych. Zebranie to będzie miało na celu wznowienie działalności istniejącego, ale zahamowanego w swej pracy stowarzyszenia p.n. »Towarzystwo Przyjaciół
osiedla Sławka, Wołominka i Okolic«, którego statut został zatwierdzony przez Pana Wojewodę Warszawskiego postanowieniem z dnia
4/III1930 r.L>B>S>IV-10/14(Nr rejestru2281) (...)”.
Słowa te skierował mgr Edmund
Kowalski 25 maja 1936 r. do starosty powiatowego w Radzyminie
Stefana Morawskiego i powyższą
inicjatywą wznowił działalność Towarzystwa, które pod wyżej wymienioną nazwą funkcjonowało
już w 1930 r., jednak ten okres nie
jest nam znany.
7 czerwca 1936 r. wybrano Zarząd Towarzystwa: prezes - mgr
Edmund Kowalski, I wiceprezes
- inżynierowa Maria Zaleska, II
wiceprezes - Edward Wyrzykowski, sekretarz - Aleksander Skrodzki, skarbnik - Zygmunt Celiński
i członek Zarządu - Edmund Wojtyński. Zastępcą członka Zarządu
został Wiktor Sałaban, doktorowa
Melida Erdman i budowniczy dyplomowany Józef Madej. Powołano także Komisję Rewizyjną, której przewodniczącym został Jerzy
Zaleski, a członkami Edward Hakiel i Edward Protasewicz.
Towarzystwo Przyjaciół Wołominka, Sławka i Okolic postawiło sobie za cel rozwój kulturalny i ekonomiczny tych osiedli. Postanowiono wykorzystać także walory klimatyczne regionu i nadać Wołominowi
charakter miasta - „ogrodu”. Ponadto
Towarzystwo rozpoczęło na szeroką
skalę zakrojoną akcję w sprawie budowy szkoły powszechnej. W drugiej
połowie 1936 r. ukazała się odezwa
do ludności, wzywająca do składania
pieniędzy na nabycie parceli pod budynek szkolny. Ponadto organizowano kwesty uliczne oraz zabawy publiczne, z których dochód przeznaczono na budowę nowej szkoły. Już
14 października 1936 r. i 12 listopada
1936 r. za zebrane pieniądze Towawww.gazetapatria.pl

rzystwo nabyło od Aleksandra Granzowa dwa place (20 łokci kwadratowych) i przekazało je aktem notarialnym miastu. Ponadto Aleksander
Granzow ofiarował na rzecz szkoły
cztery inne parcele o powierzchni ponad 40 łokci kwadratowych.
W połowie 1937 r. w Zarządzie
Miejskim skonkretyzował się projekt budowy trzypiętrowego budynku. 9 października 1938 r. odbyło się
uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego. Rok później, z wybuchem
II wojny światowej, runęły piękne
plany budowy szkoły i innych zamierzeń Towarzystwa.
Obecne Towarzystwo Przyjaciół
Wołomina wyrosło z tych tradycji. Chociaż przez lata działalności
zmieniała się jego nazwa, zmieniali się prezesi i zarządy, cel pozostał
ten sam: służyć miastu i jego mieszkańcom.
Drugą funkcjonują nazwą było „Towarzystwo Miłośników Ziemi Wołomińskiej”. Wówczas 18 lutego 1972
r. odbyła się narada jego założycieli
z udziałem m.in. Ryszarda Tarwackiego - kierownika Powiatowego
Domu Kultury, Jerzego Lewickiego - kierownika Powiatowej biblioteki w Radzyminie, mgr Edmunda Kowalskiego – mecenasa, Jerzego Tawlera - inspektora do Spraw Kultury,
mgr Tadeusza Kielaka - nauczyciela
Liceum Ogólnokształcącego w Wołominie. Jednym z zadań, jakie postawiło sobie Towarzystwo, było wypracowanie tradycji regionu.
Jednak dnia 9 października 1972 r.
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej wpisało do rejestru Stowarzyszeń pod numerem 2795 stowarzyszenie pod nazwą „Wołomińskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne”.
Na jego czele stanął prezes przedwojennego Towarzystwa mgr Edmund
Kowalski (1903-1980)., wiceprezesami zaś zostali: Antoni Kielak i Ryszard Tarwacki, sekretarzem naukowym – Leszek Podhorodecki, skarbnikiem – Stanisław Cieślukowski,
a członkami: Ryszard Waś, Czesław
Adamiuk i Jerzy Perzyna. Głównym celem Towarzystwa było rozwijanie inicjatyw społecznych w zakresie życia kulturalnego, naukowego, oświatowego i artystycznego. Towarzystwo zwróciło szczególną uwagę na potrzebę upamiętnienia związanej z Wołominem znanej rodziny Nałkowskich, a szczególnie ratowania „Domu nad Łąkami”. Niestety ambitne plany ze względu na reorganizację administracji państwowej nie zostały zrealizowane. Do tej
sprawy wrócono w 1977 r. wraz ze
zmianą Zarządu Towarzystwa. Prezesem wówczas został mgr Bogdan
Kowalski - Naczelnik Miasta Wołomina. To on 13 maja 1977 r. podpisał
decyzję o zmianie przeznaczenia budynku mieszkalnego po Nałkowskich
na obiekt muzealny. Za jego kadencji wiceprezesami zostali : Jan Wojtkowski i Stanisław Suchenek, sekretarzem - Anna Jaworska, skarbnikiem - Mieczysław Zakrzewski, sekretarzem naukowym - Leszek Podhorodecki i 17 członków m.in. Edmund Kowalski, Czesław Pękal-

ski, Bronisław Jurkiewicz, Tadeusz
Kielak, Daniel Nowak, Janina Fuśnik, Jan Michalik, Leszek Piotrowski i Lucyna Kardaszewska. Wówczas sfinalizowano kupno budynku
na muzeum, który 6 grudnia 1982 r.
został wpisany do rejestru zabytków
kultury przez Konserwatora Zabytków Miasta Stołecznego Warszawy.
Na uroczyste obchody 60. rocznicy
nadania praw miejskich Wołominowi wybito pamiątkowy medal i wykonano ozdobne oznakowania miasta. Postanowiono też kontynuować
prace nad jego monografią. Na kolejnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 7 stycznia 1981 r. podjęto
uchwałę o zmianie nazwy na Towarzystwo Przyjaciół Wołomina, która do dziś jest obowiązującą. Prezesem ponownie został Bogdan Kowalski, wiceprezesami Wiesław Lipiński i Maria Pijanowska, sekretarzem
- Anna Jaworska, skarbnikiem Mirosława Dąbrowska, członkami Ryszard Kitliński, Stanisław Kłos, Leszek Podhorodecki, Stanisław Suchenek, Antoni Olszewski, Czesław Pękalski, Lucyna Kardaszewska, Tadeusz Kielak, Jerzy Parys, Witold Żołędziowski. Powołano też Komisję Rewizyjną w składzie: Józef Czarkowski, Józef Błeszyński i Zbigniew Malik.
W dniu 18 lutego 1982 r. obchodzono 10-lecie regionalnego ruchu kulturalnego w Wołominie. Z tej okazji odbyło się uroczyste zebranie Towarzystwa, na którym wręczono pamiątkowe odznaki TPW. Mimo wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, Towarzystwo nie zaprzestało swojej działalności. Na odnotowanie zasługuje fakt, iż z inicjatywy Towarzystwa
Przyjaciół Wołomina w 1984 r. ukazała się pierwsza monografia miasta
„Dzieje Wołomina i okolic” pod redakcją dr Leszka Podhorodeckiego.
Również z inicjatywy TPW wpisano do rejestru dla statków dalekomorskich nazwę „Wołomin”,
która miała być nadana po 1985
r. Inne działania Towarzystwa
w owym okresie to m.in. współpraca z Klubem Sportowym „Huragan” z okazji 60-tej rocznicy ich
utworzenia. Odbyły się wspólne
posiedzenia obu zarządów. Przyjęto program działania rozwoju
sportu na terenie miasta oraz wybito medal, na awersie którego widnieje nazwa Towarzystwa z herbem
miasta w środku, rewers natomiast
to znak klubu i uprawiane tam dyscypliny sportowe.
Na uroczystej sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy oraz Towarzystwa Przyjaciół Wołomina z okazji 65. rocznicy nadania praw miejskich Wołominowi miastu i Towarzystwu nadano sztandar.
W 1985 r. staraniem Zarządu Towarzystwa uzyskano samodzielny lokal
przy ul. Armii Ludowej 32, obecnie
Legionów. Upamiętniając 100. rocznicę urodzin Zofii Nałkowskiej wybito pamiątkowy medal i dokonano
renowacji jej popiersia wykonanego przez siostrę Hannę oraz wykonano kopie, które obecnie znajdują się
w Muzeum Zofii i Wacława Nałkow-

skich i w Bibliotece Pedagogicznej
w Wołominie.
Towarzystwo było również członkiem założycielem Krajowego
Ośrodka Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury w Ciechanowie, a ustanowione medale i odznaki znajdują się w Muzeum Sztuki
Medalierskiej we Wrocławiu.
Zgodnie z obowiązującymi Statutami Towarzystwa następowały zmiany na stanowisku prezesa.
W kadencji 1986-1988, kiedy funkcję tę pełnił Wiesław Lipiński, angażując siły swoje i członków Zarządu w utrzymanie lokalu, dla
usprawnienia prac związanych
z otwarciem muzeum TPW oddało swój numer telefoniczny. Ponadto do zbiorów muzeum przekazano
wcześniej wspomnianą rzeźbę oraz
książkę Wacława Nałkowskiego
„Materiały do geografii ziem dawnej Polski”. Zarząd planował postawienie pomnika Zofii Nałkowskiej, jednak z braku środków odstąpiono od tego zamysłu. Inne
działania to: renowacja pomnika
poświęconego bohaterom zamordowanym przez hitlerowców w latach 1939-1944, współorganizacja
konferencji naukowej z okazji 200.
rocznicy Powstania Kościuszkowskiego oraz nadanie Szkole Podstawowej w Czarnej imienia Tadeusza
Kościuszki, co jak wiemy nie zostało zrealizowane.
W latach 1988-1996 funkcję prezesa pełnił Eugeniusz Bartecki,
następnie 1996-1998 Daniel Nowak, 1998-2000 Tadeusz Rosochacki, 2000-2002 Anna Wojtkowska,
2002- Krzysztof Wytrykus, a od
2009 r. Jan Tokarski.
Na przestrzeni lat Zarządy Towarzystwa oprócz niekwestionowanych
osiągnięć nie ustrzegły się także porażek. Były to lata aktywnej pracy,
a także denerwujący marazm w działaniu. Z jednej strony nastąpiła dewaluacja pracy społecznej, z drugiej jej
brak tworzył pustkę. Wobec malejącej aktywności członków dokonywano zmian w ich składach. Dbano jednak o zachowanie ciągłości
i niedopuszczenie do likwidacji. Od
1996r. corocznie przyznawane są Nagrody dla Twórcy Najwartościowszego Wydarzenia minionego roku.
Mimo że zmieniały się Zarządy Towarzystwa, regulaminy przyznawa-

nia nagrody, współorganizatorzy, nawet statuetka zmieniła swój kształt
- idea nagradzania za dobro pozostała. W 1996 r. powołanie trzech sekcji: historii i tradycji miasta; oświaty,
kultury i sztuki oraz inicjatyw gospodarczych i ochrony środowiska, przyczyniły się do zorganizowania Sesji
Historycznej pn. „Wołomin w okresie dwudziestolecia międzywojennego”. Towarzystwo było także współorganizatorem III i IV edycji Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, który był prowadzony przez
Pawła Rozbickiego.
W 1999 r. Towarzystwo zabiegało
o pozyskanie funduszy na nowe podręczniki dla dzieci byłych pracowników Huty Szkła i zbierało podręczniki używane, które rozdawano potrzebującym uczniom ze szkół wołomińskich i gminnych. Wówczas
m.in. zorganizowano wystawę fotograficzną „Wołomin wczoraj i dziś”.
Pod egidą Towarzystwa publikowano w „Wieściach Podwarszawskich”
artykuły o placówkach oświatowych
z cyklu „Z historii naszego miasta”,
zorganizowano spotkanie dyskusyjne „Dziś i jutro wołomińskiej oświaty”, a na uroczystość 82. rocznicy
nadania praw miejskich Wołominowi
- wystawę fotograficzną „Wołomin
z lat młodości moich dziadków i mojej młodości”. Wówczas pojawił się
także temat czystości miasta i okolic. Na ulicach pojawiły się plakaty
„W maju Wołomin zielony nie zaśmiecony”. Do tej akcji z informacją
propagandową włączyły się dzieci
z przedszkoli, zuchy i harcerze.
Dzisiejsze działanie Towarzystwa
Przyjaciół Wołomina oparte jest
o obowiązujący Statut i program
działania. Jednak aby do zrealizowania planów i uzyskania oczekiwanych efektów potrzebna jest społecznikowska praca jego członków
i sympatyków. Bo to jest najważniejsze. Żeby chciało się chcieć.
Bibliografia:
M. Kubacz, Działalność Towarzystwa Przyjaciół Osiedli Wołominka,
Sławka i Okolic w świetle zachowanych dokumentów, Rocznik Wołomiński, T.V, 2009, s. 157.
Kronika Towarzystwa Przyjaciół
Wołomina, Archiwum TPW, Wołomin.
Sprawozdania z zebrań sprawozdawczo- wyborczych TPW, Archiwum
TPW,Wołomin.

fot. archiwum
Ś.p. prezydent RP Ryszard Kaczorowski i Jan
Tokarski, prezes TPW, kwiecien 2006 r. parafia MB Częstochowskiej
patria.gazeta@op.pl
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Społeczny Komitet Uhonorowania Ks. Ignacego Skorupki Orderem Orła Białego.

Kalendarium pracy i obiegu dokumentacji
w sprawie nadania Orderu
1.) 28 grudzień 2008 roku - powołanie Komitetu przy parafii MB Częstochowskiej w Wołominie
w skład którego weszli:
Ks. Prałat Jan Sikora - Honorowy Przewodniczący, Zych Kazimierz Andrzej - Przewodniczący Członkowie - Ks. Dziekan Jan Andrzejewski, Ks. Dziekan Władysław Trojanowski, Konrad Rytel, Wojciech Ciechomski, Mieczysław Romejko, Hanna Wujkowska, Krzysztof Wytrykus, Jan Tokarski, Kazimierz Tokarski, Jerzy Boksznajder, Aleksander Żmudzki, Jerzy Bańkowski, Andrzej Orych i Józef Kapaon. Informacja
o powołaniu Komitetu zostaje przekazana do prasy lokalnej i krajowej. Złożenie wniosku o rejestrację Komitetu w starostwie powiatowym.
2.) 12 luty 2009 roku - Społeczny Komitet przenosi działalność do parafii św. Trójcy w Kobyłce. Również tego dnia odbywa się jego pierwsze posiedzenie, na którym omawiana zostaje strategia
działania i projekt pamiątkowego medalu. Przygotowywany jest wzór pisma do Pana Prezydenta RP
o nadanie Orderu Orła Białego ks. I. Skorupce. Rozpoczyna się zbieranie podpisów poparcia mieszkańców powiatu wołominskiego – wniosku o przyznanie Orderu.
3.) Kwiecień 2009 roku - kolejne spotkanie Komitetu. Przedstawiony zostaje projekt medalu pamiątkowego, który po drobnych uwagach zostaje zaakceptowany przez komitet. Awers przedstawia
siedzącą postać ks. I. Skorupki, rewers – w centrum Kaplicę Ossowską i wizerunek ks. Prałata Kazimierza Konowrockiego i ks. Prałata Jana Sikory. Projekt zostaje przekazany do artysty rzeźbiarza Tadeusza Tchórzewskiego. Powstaje projekt pisma do Pana Prezydenta RP, Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego i Ministerstwa Obrony Narodowej o wpisanie w kalendarz prac tych instytucji, uroczystości w Ossowie 14-15 sierpnia 2010 roku.
4.) Początek maja 2009 roku - następne spotkanie Komitetu przy parafii w Kobyłce. Tym razem przygotowywane są pisma do osobistości i elit Rzeczypospolitej o poparcie wniosku o przyznanie orderu. Pisma zostają skierowane do Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego, ks. Abp Sławoja – Leszka Głódzia, ks. Biskupa Polowego Wojska Polskiego – Tadeusza Płoskiego, ks. Abp Henryka Hosera i Marszałka Macieja Płażyńskiego.
5.) Połowa maja 2009 roku - wizyta przedstawicieli Komitetu w Ordynariacie Polowym Wojska
Polskiego celem złożenia pisma o wsparcie - rozmowa z ks. pułkownikiem Sławomirem Żarskim.
Odwiedziny u ks. abp Henryka Hosera i złożenie pisma o poparcie oraz prośba o wszelką pomoc
w sprawie naszego przedsięwzięcia.
6.) Początek czerwca 2009 roku - potkanie Komitetu. Dyskusja w sprawie pamiątkowej tablicy,
która będzie odsłonięta 14 sierpnia podczas uroczystości i omawianie jej projektu. Zaakceptowanie
modelu pamiątkowego medalu. Uzgodnienie wielkości składek członków komitetu niezbędnych na
pokrycie wydatków reklamy, tablicy i medali. Na adres komitetu przychodzą pisma z poparciem naszych działań m.in. od prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego, Abp Henryka Hosera, Biskupa Polowego WP Tadeusza Płoskiego i Marszałka Macieja Płażyńskiego.
7.) Początek lipca 2009 roku - do Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego wpływa wniosek o przyznanie ks. Ignacemu Skorupce pośmiertnie Orderu Orła Białego, uzupełniony pismami poparcia i zebranymi ponad tysiącem podpisów mieszkańców. Dnia 24 lipca Komitet otrzymuje pismo
z kancelarii prezydenta RP podpisane przez panią dyrektor Barbarę Maminską informujące o przekazaniu naszego wniosku Panu Prezydentowi a w dalszej kolejności Kapitule Orderu Orła Białego.
8.) Koniec sierpnia 2009 roku - do Mennicy Państwowej wpływa wniosek i zamówienia o wybicie
medali pamiątkowych 90- rocznicy Bitwy Warszawskiej z wizerunkiem ks. I. Skorupki. Zamówienie
u odlewnika płaskorzeźb medali do tablicy pamiątkowej.
9.) Listopad 2009 roku - zebranie Komitetu w parafii kobyłkowskiej. Odebranie medali z Mennicy Państwowej. Omawianie spraw organizacyjnych. W porozumieniu z ministrem kancelarii Jackiem
Sasinem, przygotowanie spotkania w Kancelarii Prezydenta RP w sprawie ustaleń - już jako Komitetu Organizacyjnego obchodów 90. Rocznicy Bitwy Warszawskiej przy Kancelarii Prezydenta RP.
10.) Dzień 8 grudnia 2009 roku - z inicjatywy naszego Komitetu dochodzi do pierwszego spotkania w Kancelarii Prezydenta, w którym uczestniczą z ramienia Komitetu - Kazimierz Andrzej Zych,
Konrad Rytel i Jan Tokarski. W spotkaniu uczestniczyli również burmistrzowie Wołomina - Jerzy
Mikulski i Radzymina - Zbigniew Piotrowski oraz posłowie i pracownicy Kancelarii na czele z ministrem Jackiem Sasinem. Spotkanie dotyczy wyłącznie organizacji uroczystości z udziałem Głowy
Państwa.
11.) Dzień 19 stycznia 2010 roku - Kolejne spotkanie zorganizowane z inicjatywy naszego Komitetu przez Kancelarię Prezydenta RP w Radzyminie. W spotkaniu uczestniczą minister J. Sasin, burmistrzowie Radzymina i Wołomina, posłowie, kanclerz Kurii Warszawsko-Praskiej, przedstawiciel
Ordynariatu Polowego Płk Sławomir Żarski, pracownicy Kancelarii Prezydenta, Dyrektor Muzeum
Wojska Polskiego, Ksiądz Dziekan Stanisław Kuć, Ks. Dziekan Jan Andrzejewski, Andrzej Michalik – Komitet reprezentowali Kazimierz Andrzej Zych i Jan Tokarski. Już podczas tej narady poinformowano, że Prezydent Polski będzie gościł 14 sierpnia w Ossowie a 15 sierpnia w Radzyminie.
12.) Początek kwietnia 2010 roku - Komitet Obchodów Bitwy Warszawskiej z przedstawicielami
Komitetu Orderu Orła Białego obraduje w Wołominie. W spotkaniu udział wzięli pracownicy Kancelarii
Prezydenta RP, przedstawiciele Radzymina - Pan Burmistrz Zbigniew Piotrowski, burmistrz Wołomina
Jerzy Mikulski, Starosta Maciej Urmanowski, przedstawiciel Ordynariatu Polowego WP płk Sławomir
Żarski, księża dziekani, organizatorzy rekonstrukcji Bitwy Warszawskiej z Andrzejem Michalikiem
i posłem Arkadiuszem Czartoryskim, przedstawicielem Muzeum WP, oraz prasa.
13.) 10 kwietnia 2010 roku - Tragedia Smoleńska, w której giną Pan Prezydent RP Lech Kaczyński z Małżonką, Biskup Polowy WP Tadeusz Płoski, Pan Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski oraz śp. Maciej Płażyński i wiele osób zasłużonych dla Polski, którzy wspierali wniosek
o nadanie Orderu Orła Białego Księdzu Skorupce. Na okres żałoby Komitet zawiesza swoją działalność. Wznawiając ją po wyborach prezydenckich.
14.) 7 sierpnia 2010 roku - w Kancelarii Prezydenta RP, Komitet składa pismo do Prezydenta
Elekta Bronisława Komorowskiego o ponowne rozpatrzenie wniosku i nadanie Orderu Orła Białego
dla ks. Ignacego Skorupki. W chwili obecnej oczekujemy na odpowiedź kontynuując przygotowania
do uroczystości w Ossowie.
Przewodniczący Społecznego Komitetu
Kazimierz Andrzej Zych
patria.gazeta@op.pl
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BOHATEROWI NARODOWEMU
KSIĘDZU KAPELANOWI IGNACEMU SKORUPCE
W 90 ROCZNICĘ ŚMIERCI

W roku 2010 czternastego sierpnia przypada
dziewięćdziesiąta rocznica bohaterskiej śmierci pod Ossowem (koło Wołomina) kapelana 236
pułku piechoty imienia Weteranów 1863 roku
ks. Ignacego Skorupki. W dniach 14-15 sierpnia
1920 roku na przedpolach Warszawy pod Ossowem i Radzyminem decydowały się losy Polski
i Europy w wojnie z bolszewicką Rosją w trakcie
bitwy zwanej „Cudem nad Wisłą”.
Dzień śmierci bohatera narodowego
ks. Ignacego Skorupki był decydującym, w dniu tym pojawiły się pierwsze oznaki nadziei na pokonanie idącej
z impetem na Warszawę Armii Czerwonej po dowództwem marszałka
Michaiła Tuchaczewskiego.
Ten cudowny zwrot w jakże tragicznej wojnie z Armią Czerwoną, niemalże wchodzącą do Warszawy, wspominał gen. Józef Haller, dowódca Frontu Północnego i Armii
Ochotniczej tzw. „błękitnej” w Bitwie Warszawskiej, odpowiadając
na pytanie : dlaczego nazwano tę bitwę „Cudem nad Wisłą”? stwierdził,
iż „oto dlatego, że odbył się, gwałtowny, tak nieoczekiwany zwrot w
naszej sytuacji wojennej, czego zrazu przerażony Naród nie mógł pojąć, słysząc dotychczas o naszym
- gdzieniegdzie panicznym - odwrocie, widząc coraz to powiększające się szeregi rannych, których szpitale nie mogły pomieścić, zwłaszcza przy rozwijających się epidemiach, widząc tłoczące się po drogach masy uchodźców ze wschodu. Naród zjednoczył się politycznie
i społecznie w Radzie Obrony Państwa
i w Obywatelskim Komitecie Obrony
Państwa oraz przez Armię Ochotniczą, a wszyscy modlili się żarliwie
i tak ta iskierka nadziei 15 sierpnia
przemieniła się w żar płomienny wiary
w pełne zwycięstwo”.
Na dwa tygodnie przed śmiercią,
31 lipca 1920 r., w dniu swoich imienin, ks. Ignacy Skorupka, przyjmując
życzenia od sióstr z Ogniska Rodziny Maryi, powiedział: „Nie martwcie się. Bóg i Matka Boska Częstochowska, Królowa Korony Polskiej,
nie opuści nas i ześle nam człowieka - jak ksiądz Kordecki, jak Joanna d’Arc we Francji. Człowiek ten
www.gazetapatria.pl

stanie na czele armii, doda odwagi
i nastąpi zwycięstwo. Bliski jest ten
dzień. Nie minie 15 sierpnia, dzień
Matki Boskiej Zielnej, a wróg będzie
pobity”. Wypowiadając te prorocze
słowa zapewne nie miał świadomości, że mówi o sobie.

A tak wspominał ks. Skorupkę ks.
Kardynał Aleksander Kakowski przyjaciel marszałka Józefa Piłsudskiego: „ Między innymi poszedł
i ksiądz Skorupka. Młody i pięknej powierzchowności kapłan, który jeszcze
piękniejszą miał duszę. Ks. Skorupka
zwrócił się do mnie z prośbą, abym
mu pozwolił pójść na front razem
z batalionem młodzieży gimnazjalnej - warszawskiej, w którym znajdowała się jego szkoła. Zgodziłem się
– rzekłem – ale pamiętaj, abyś ciągle
przebywał z żołnierzami w pochodzie
i w okopach, a w ataku nie pozostawał w tyle ale szedł w pierwszym
rzędzie. Właśnie dlatego - odrzekł chcę iść do wojska”.
W przeddzień wyruszenia na front
ks. Ignacy udał się do kościoła Kapucynów na ulicy Miodowej, gdzie
przystąpił do sakramentu pokuty. Po
powrocie do mieszkania spisał swój
testament. W swej ostatniej woli
oświadczył: „Dług za wpisy szkolne
spłacam swoim życiem. Za wpojoną
miłość Ojczyzny płacę miłością serca. Proszę mię pochować w albie i ornacie. Gdyby nie można, zatrzymać
w zakładzie. Papiery proszę zniszczyć ! Pieniądze na pogrzeb i na stypendia, drobiazgi - do uznania Matki
Getter.”
W dniu 13 sierpnia w godzinach
południowych oddział dowodzony
przez ppor. Słowikowskiego z ks.
Ignacym Skorupka dotarł do Ząbek,

fot. FOTO ELKA
Montaż pomnika Ks. I. Skorupki, sierpień 2000 r.

tam ks. Ignacy odprawił dla żołnierzy
Mszę Świętą. Wyruszyli w kierunku Ossowa. Ksiądz Skorupka szedł
w czarnej zarzutce, chroniącej od kurzu, ze stułą na szyi. Miał ze sobą
krzyż inkrustowany kością słoniową,
podarowany przez przełożoną Ogniska – siostrę Matyldę Getter, zawieszony na niebieskiej wstążce, którą
w chwili wymarszu podarowała mu
jedna z dziewczynek zakładu, odpinając ją od włosów. Około godziny 22.00 stanęli w okolicy wioski
Leśniakowizna, oddalonej 2 km od
Ossowa. Tam skoncentrowały się nacierające na Warszawę siły nieprzyjaciela.
Nazajutrz - 14 sierpnia 1920 r.
o godz.3.30 rozpoczęło się natarcie
wojsk bolszewickich w okolicach
Ossowa. W bitwie pod Ossowem
młodzi żołnierze nie wytrzymywali ataku i zaczęli się cofać. Cofali się oficerowie i dowódca pułku.
Wtedy ks. Skorupka zebrał koło
siebie kilkunastu swoich chłopców i z nimi poszedł naprzód. Lewą
ręką wskazywał nieprzyjaciela,
a w prawej, wzniesionej ku górze,
trzymał krzyż. Dla podtrzymania ducha żołnierzy zaintonował
pieśń „Serdeczna Matko”. Poszli
na przód. Wielu poległo. Ksiądz
Ignacy Skorupka padł rażony kulą
ekrazytywną (wybucha trafiając
w cel ). Z 800 ochotników –
uczniów, 300 zostało zabitych lub

rannych. W bitwie siedmiokrotnie
odbijano ten kawałek polskiej ziemi z rąk wroga, o czym głosi napis
na pomniku Ossowskiego cmentarza : „14 sierpnia 1920 roku, siedmiokroć odpieraliśmy hordy bolszewickie i tu padliśmy u wrót stolicy, a wróg odstąpił.”
Ciało Księdza było wielokrotnie
kłute bagnetami rosyjskich żołnierzy.
Na ściernisku, przy miedzy, twarzą do
ziemi, leżały zwłoki kapelana. Krzyż
trzymał w ręce, górna część czaszki
oderwana, leżała obok. Czterech żołnierzy złożyło zwłoki bohaterskiego
kapelana na płaszczu i wyniosło ze
wsi. Depesza do dowództwa I Armii
z dnia 15 sierpnia 1920 r., godz. 8.00:
„Bohaterską śmiercią poległ kapelan I/236pp., który w stule i z krzyżem w ręku prowadził tyralierę do
ataku. Wzięto około 50 jeńców (...)
Na przedpolu całe masy trupów bolszewickich.” Pogrzeb księdza Ignacego Skorupki odbył się 17 sierpnia 1920 r. w Kościele Garnizonowym ( obecnie Katedrze Polowej)
przy ul. Długiej w Warszawie. Uroczystość ta zgromadziła tłumy warszawiaków, przewodniczył jej Biskup Stanisław Gall. Po zakończeniu
Maszy Świętej generał Józef Haller
odczytał rozkaz Naczelnego Wodza,
w którym odznaczył księdza Skorupkę
i kapitana Downar – Zapolskiego
krzyżami Virtuti Militari. Ciało księdza Ignacego pochowano z honorami

Grób Ks. Skorupki na Cmentarzu Powąskowskim w Warszawie
patria.gazeta@op.pl

Pomnik przy miejscu śmierci Ks. Ignacego Skorupki, którego fundatorem
był Marian Jeznach
wojskowymi na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie – aleja 244
rząd V, grób 15.
Zwycięstwo Polaków pod Ossowem i śmierci ks. I. Skorupki
były punktem zwrotnym w dziejach wojny 1920 roku. Do tej chwili Polacy uciekali przed bolszewikami, odtąd uciekali bolszewicy
przed Polakami. Bolszewicy wzięci do niewoli opowiadali, że widzieli księdza w komży i z krzyżem
w ręku, a nad nim Matkę Boską.
Jakże mogli strzelać do Matki Boskiej, która szła przeciwko nim?
Ten moment kulminacyjny w bitwie pod Warszawą nazwano tego
dnia „ Cudem Nad Wisłą”.
Tak nagłego zwrotu bitwy nie
umieli wytłumaczyć bolszewiccy generałowie. Dowódca Armii
Czerwonej – Litwin Witold Putna, przyznał: „Nastąpił moment,
kiedy nie tylko pojedyncze jednostki, lecz cała masa traci wiarę w skuteczność walki z nieprzyjacielem. Nadeszła reakcja psychologiczna. Masa przestała być zdolna do ataku. Struna, którą naciągaliśmy od Bugu, pękła.” Bitwa
pod Ossowem była pierwszym polskim zwycięstwem na przedpolach
Warszawy. Nic dziwnego, że odbiła się ona głośnym echem w całym
kraju, napełniała serca dowódców
i żołnierzy wiarą w ostateczne zwycięstwo. Miała więc przede wszystkim ogromne znaczenie moralne
i patriotyczne. Ale nie tylko! Dzięki sukcesowi pod Ossowem front
polski pod Wołominem, Leśniakowizną, Ossowem i Okuniewem został utrzymany i wyrównany zaś
próba jego przełamania przez Armię Czerwoną zażegnana. Dlatego też taktyczne zwycięstwo nabrało również strategicznego znaczenia „Bitwy Warszawskiej” Sowiecpatria.gazeta@op.pl
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cy żołnierze słali już do swoich dowódców meldunki że widzą kominy pańskiej Warszawy. Stolica Polski tu z perspektywy Ossowa dla sowieckich sałdatów była tuż ,tuż na
wyciągniecie ręki . Wizje Lenina,
Stalina i Tuchaczewskiego o podboju Europy i Świata jak nigdy tu pod
Ossowem miały się ziścić. Bohaterska postawa księdza Ignacego Skorupki w mobilizowaniu żołnierzy
do walki i krzewieniu ich do wiary
w zwycięstwo została uwieńczona
w wielu meldunkach i kronikach wojennych. Kronikarz 36 pp pisał, jak
to kapłan z krzyżem w ręku „zagrzewał słowami do walki”. Również
w kronice 33pp czytamy, że „dzielny
kapłan z krzyżem w ręku z fioletową
stułą na piersiach, z ogniem bohaterskim w oczach szedł by aby strwożonych ochotników zagrzać”. Kult dla
księdza Ignacego Skorupki okazał
również Papież Pius XI, który jeszcze jako nuncjusz apostolski w Warszawie Achilles Ratti przebywał niezłomnie w stolicy Polski kiedy sowieci stali u wrót Warszawy. W kaplicy polskiej w Loretto kazał umieścić wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej a po jego lewej stronie
obraz księdza Ignacego Skorupki. Po
jego prawej zaś stronie umieszczone zostały wizerunki kardynałów Kakowskiego, Dalbora i nuncjusza Rattiego. W Castel Gandolfo papież nakazał umieścić obraz znanego malarza i rysownika Jana Henryka Rosena, przedstawiający Bitwę pod Ossowem. Centralną postacią tego obrazu jest bohaterski ksiądz Ignacy Skorupka biegnący z krzyżem w reku na
czele żołnierzy Legii Akademickiej
idącej do ataku.

ko a niekiedy z tzw. poprawną politycznie powściągliwością polscy
politycy jak i historycy wstrzymują się od faktycznego stwierdzenia,
że w 1920 roku Polska pokonała Rosje i jej oręż Armię Czerwoną. Zwycięstwo w wojnie z Rosją w 1920
roku dało Polsce niepodległość na blisko 20 lat. Odwet przyszedł w 1939
roku - 17 września, wcześniej Niemcy i Rosja podzieliły nasz kraj podpisując Pakt Ribbentrop - Mołotow.
Znaczna część wybitnych dowódców i oficerów tamtej wojny została
bestialsko zamordowana w Katyniu
i innych miejscach kaźni Golgoty
Wschodu.
Dzisiaj Ossów to szczególne miejsce chwały Wojska Polskiego, odznaczone Krzyżem Virtuti Militari.
Kiedyś za komuny, miejsce wyjątkowo cenzurowane i ukrywane w historii Polski. Jednak za czasów PRL
mieszkańcy ziemi wołomińskiej,
a szczególnie Ossowa oraz księża
ks. prałat Jan Sikora, a także nieżyjący już śp. ks. Kazimierz Konowrocki, nie bacząc na represje dbali o ten
skrawek sławy polskiego oręża (choć
komuniści włączyli go do wojskowego poligonu).
Obecnie Ossów to Sanktuarium
Wojenne wojny 1920r, z pomnikami
jej bohaterów. To Cmentarz Wojenny, Muzeum Wojny 1920 r. i pielęgnowane miejsca śmierci kapelana
Legii Akademickiej i Jego żołnierzy,
które – o czym nie wszyscy wiedzą
- 13 czerwca 1999 roku odwiedził
Papież Polak Jan Paweł II w drodze
do Radzymina.
Corocznie w rocznice tych wydarzeń 14-15 sierpnia przy udziale najwyższych władz państwowych w asyście Kompanii Honorowej WP odbywają się tu uroczystości patriotyczno
– narodowe poprzedzone Mszą Świętą. Tradycją jest już że na błoniach
Ossowskich od dziesięciu lat przeprowadzane są Mistrzostwa Polski
Formacji Kawaleryjskich pod patronatem Ministra Obrony Narodowej,
a po nich ułani z całej Polski biorą
udział w inscenizacji historycznej Bitwy „Cudu nad Wisłą” z bohaterską
sceną śmierci Ks. Ignacego Skorupki.
Dekretem Ks. Gen. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia

Wizyta premiera Jerzego Buzka z małżonką. Po kaplicy ossowskiej gości oprowadza Ks. prałat Kazimierz Konowrodzki.
w 2007 roku ogłoszonym 15 sierpnia w Ossowie został powołany Samodzielny Ośrodek Duszpasterski, by objąć opieką duszpasterską wszystkich tak licznie tu przybywających gości i pielgrzymów.
Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Ossowie odwiedza coraz więcej wiernych z całego świata, toteż Ks. Prałat Jan Andrzejewski rozpoczął przygotowania pod
budowę Narodowego Sanktuarium
– Świątyni z zapleczem na muzeum
w którym eksponowane będą pamiątki Bitwy Warszawskiej. Będzie to votum wdzięczności społeczeństwa ziemi wołomińskiej i rodaków z kraju i zagranicy za zwycięstwo Polski w wojnie 1920 roku
i przełomowego boju pod Ossowem, w którym poległ bohater narodowy kapelan Wojska Polskiego
ks. Major Ignacy Skorupka.
W 2001 roku powołano Kapitułę
Medalu Ks. Mjr Ignacego Skorupki w skład której weszli Jego Ekscelencja Ks. Biskup Kazimierz Romaniuk Ordynariusz Diecezji Warszawsko- Praskiej, Starosta Konrad Rytel,
Ks.Prałat Jan Sikora, Ks. Prałat Kazimierz Konowrocki, oraz Ks. Prałat Jan Andrzejewski. Każdego roku
w rocznice Bitwy Warszawskiej „Cudu nad Wisłą”, osoby szczególnie zasłużone dla Ossowa i Ojczyzny otrzymują z rak Przewodniczą-

cego Kapituły medal z wizerunkiem
Ks. Ignacego Skorupki i okolicznościowy dyplom. Wśród wyróżnionych był również Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ś.p. prof. Lech
Kaczyński.
10 stycznia br. przy Parafii M.B.
Częstochowskiej w Wołominie powołano Społeczny Komitet Uhonorowania Pośmiertnie Bohatera Narodowego Ks. Mjr Ignacego Skorupki
Orderem Orła Białego Rzeczypospolitej Polskiej przez Prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego.
Celem Komitetu było wystąpienie
do Pana Prezydenta RP o przyznanie
pośmiertnie najstarszego i najwyższego orderu państwowego Ks. Ignacemu Skorupce, bohaterowi wojny
z bolszewikami w 1920 r..
Okazja jest szczególna – 90 rocznica śmierci Księdza Kapelana pod
Ossowem 14 sierpnia 1920 r. i zwycięskiej wojny z bolszewicką Rosją.
Przedstawiciele Komitetu zapraszają wszystkich, którym pamięć o bohaterach naszej ojczyzny leży głęboko na sercu na 90. rocznicę „Cudu
nad Wisłą” do Ossowa. W tym
dniu prezydent RP wręczy rodzinie
Ks. Ignacego Skorupki Order Orła
Białeg.
Opracował:
Kazimierz Andrzej Zych

Pokonaliśmy
Armię Czerwoną

Wolna III Rzeczypospolita trwa
już ponad dwadzieścia lat, ale rzad-

fot. FOTO ELKA

Miejsce śmierci Ks. Ignacego Skorupki w Ossowie.
www.gazetapatria.pl
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Rosja – Polska – Europa

PUNKT KRYTYCZNY WOŁOMIN
Na geopolitycznej mapie wielkich wydarzeń i wojen w dziejach świata zawsze jest jakiś punkt krytyczny i neurologiczna data. Historyczne zmagania, wielkie wojny i strategiczne ofensywy nawet jeśli trwały wiele lat, nawet jeśli uczestniczyły w nich miliony ludzi – zawsze miały taki krytyczny
punkt, historyczny moment zwrotny.
To w tym punkcie i w tym momencie zmieniały się losy bitwy. Losy bitwy zmieniały losy wojny, a klęska
albo zwycięstwo w wojnie odmieniało losy narodów, państw, a nieraz Europy, a nawet świata. Tak też
było latem 1920 roku, kiedy milionowa nawała Armii Czerwonej dokonała agresji na Rzeczpospolitą pod
złowieszczym bolszewickim hasłem:
Naprzód na Zachód! Przez trupa Polski do serca Europy.
Celem tej agresji nie była ani Warszawa, ani Polska, ale właśnie cała
Europa, która miała być zdobyta
i w całości skomunizowana. Takie
były plany premiera Rosji sowieckiej Lenina i innych władców Kremla. Plany te załamały się w krytycznych dniach między 14 a 16 sierpnia
1920 roku na polach chwały między
Wołominem a Radzyminem. Starcie
pod Ossowem na przedpolach Wołomina stanowiło punkt krytyczny
w wielkiej Bitwie Warszawskiej. A ta
zdecydowała o losach Polski i Europy. Ta wojna omal nie wstrząsnęła losami całego cywilizowanego świata,
a dzieło zwycięstwa naszego stworzyło podstawy dziejowe – pisał Marszałek Piłsudski, Naczelnik Państwa
i Naczelny Wódz Wojska Polskiego. Punktem krytycznym tego zwycięstwa były właśnie przedpola Wołomina – nazwane później Wrotami Bitwy Warszawskiej, a momentem zwrotnym kontratak żołnierzy
polskich dowodzących przez księdza
Ignacego Skorupkę pod Ossowem.
Od tego właśnie momentu rozpoczął
się odwrót Armii Czerwonej w Bitwie Warszawskiej.
Bitwa Warszawska, Bitwa nad Wisłą, Cud nad Wisłą – toczyła się na
ogromnej przestrzeni. Front liczył
od 650 do 800 kilometrów długości.
Rozciągał się od Zaleszczyc i Czartkowa, przez Lwów, Zamość, Dęblin,
Warszawę, Płock, Włocławek, Toruń,
Grudziądz. W bitwie brali udział wybitni wodzowie, dowódcy oraz politycy. Po stronie polskiej byli to m.in.
Józef Piłsudski, Władysław Sikorski,
Kazimierz Sosnkowski, Walery Sławek, Józef Back, Lucjan Żeligowski,
Tadeusz Bór – Komorowski, Edward
Rydz – Śmiały, Tadeusz Rozwadowski, Józef Haller, Stanisław Haller,
Tadeusz Kutrzeba, Leopold Okulicki,
Stanisław Maczek.
Po stronie sowieckiej w wojnę zaangażowani byli m.in. Włodzimierz
Lenin, Józef Stalin, Feliks Dzierżyński, Michaił Kalinin, Lew Trocki,
najwybitniejsi marszałkowie Armii
Czerwonej: Tuchaczewski, Jegorow,
Woroszyłow, Budionnyj, Timoszenko, Czujkow, Szaposznikow, Żukow.
Obie strony miały świadomość,
że Bitwa Warszawska zdecyduje
o przyszłości Europy, Rosji i Polski.
www.gazetapatria.pl

Cele wojny zostały jasno nakreślone przez rząd Rosji Sowieckiej. Ale
i Polacy mieli poczucie, że ponownie stanowią przedmurze Europy,
a już głęboką świadomość tego miał
wódz naczelny Wojska Polskiego, od
którego strategicznych wizji i rozkazów naprawdę zależały losy narodów
i państw Europy.
Do kryteriów oceniających znaczenie Bitwy Warszawskiej jako decydującej o losach świata należy zaliczyć jeszcze charakterystykę obu
państw walczących. Oto Polska
w newralgicznym miejscu w środku
Europy odzyskała półtora roku wcześniej niepodległość. Polska – z tradycyjnym dla Polaków poczuciem wolności! Polska – z historycznym hasłem: Bóg – Honor – Ojczyzna oraz
żołnierskim bohaterstwem i determinacją przelewanie krwi za wolność
naszą i waszą.
Oto Rosja, nazywana w XVII I XIX
wieku żandarmem Europy albo kozackim imperium, a w wieku XX już
jako Rosja Sowiecka została określona jako Imperium Zła. Tak właśnie
określił to zbrodnicze państwo wielki prezydent Ameryki Ronald Reagan, nawiązując do obrony Polski
w 1920r. Celem imperium Rosji były
zawsze podboje. Od 300 lat dzieci
w szkołach rosyjskich uczyły się
i nadal się uczą sentencji cara Piotra
Wielkiego, że …Polska to nasz pomost do Europy, a Bałtyk oknem na
świat. Tę cesarską doktrynę zmodernizowali w 1920r. bolszewicy, dodając komunistyczno – rewolucyjną
ideologię.
W Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, czyli w polskiej tradycji w dzień Matki Bożej
Zielnej – 15 sierpnia 1920r. wojsko
Polskie ruszyło do uderzenia na Armię Czerwoną, już wtedy najpotężniejszą, najsilniejszą i najbardziej
nieludzką machinę wojenną w dziejach świata. Jej dywizje pewne były
już pokonania Polaków, zdobycia
Warszawy oraz dalszego marszu na
Berlin, Paryż i inne stolice Europy,
według strategicznych planów podboju i dyrektyw rządu Rosji Sowieckiej.
Bitwa Warszawska 1920r. zwana też Cudem nad Wisłą, ocaliła nie tylko odzyskaną niedawno
polską niepodległość. Była to jedna z trzech najważniejszych bitew
XX wieku na świecie (Warszawa
1920r., Midwat 1942, Stalingrad
1943), a zarazem jedna z decydujących w całej historii ludzkości.
Wojsko Polskie na czele ze zwycięskim wodzem marszałkiem Józefem Piłsudskim zatrzymało i zwyciężyło milionową nawałę Armii
Czerwonej i uratowało nie tylko
Polskę, ale i całą Europę przed nie-

wolą oraz wprowadzeniem zbrodniczego sowieckiego totalitaryzmu
i systemu komunistycznego. Było
to nawiązanie do najwspanialszych
tradycji Rzeczpospolitej, kiedy to
Polska nazywana była powszechnie w krajach Zachodu przedmurzem chrześcijaństwa albo przedmurzem Europy, co było wówczas
równoznaczne. Tak jak przed wiekami w 1920r na terytorium Rzeczpospolitej toczyła się w rzeczywistości bitwa o losy Europy.
Decydujące znaczenie dla losów
Europy, a nawet całego świata Bitwy Warszawskiej zrozumieli najlepiej i najszybciej ci, którzy rozpętali wojnę i znali jej strategiczne cele: przegrani przywódcy Rosji
Sowieckiej. W Moskwie 20 września 1920r., przemawiając na zamkniętym posiedzeniu rządu rosyjskiego, jego premier i bolszewicki dyktator Włodzimierz Lenin tłumaczył, dlaczego przegrana Armii
Czerwonej pod Warszawą była katastrofą:
Stanęliśmy przed nowym zadaniem. Mogliśmy i powinniśmy byli
wykorzystać sytuację militarną, żeby
rozpocząć wojnę zaczepną. Sformułowaliśmy to nie w oficjalnej uchwale, zawartej w protokołach Komitetu Centralnego, ale powiedzieliśmy
między sobą, że sprawdzimy za pomocą bagnetów, czy w Polsce nie
dojrzała już proletariacka rewolucja
socjalistyczna. Wiedzieliśmy dobrze,
że rozbijając armie polską, rozbijamy
pokój wersalski, na którym opiera się
cały światowy system obecnych stosunków międzynarodowych. Gdyby
Polska stała się sowiecka, pokój wersalski zostałby zburzony i cały system międzynarodowy, ustanowiony
dzięki zwycięstwom nad Niemcami,
runąłby. (...) Polska wojna była najważniejszym punktem zwrotnym nie
tylko w polityce Rosji Sowieckiej,
ale także w polityce światowej. Uważaliśmy bowiem, że gdzieś pod Warszawą znajduje się nie centrum polskiego rządu burżuazyjnego, ale centrum całego współczesnego systemu
imperialistycznego oraz że okoliczności pozwalają nam wstrząsnąć tym
systemem i prowadzić politykę nie
w Polsce, ale w Niemczech i w Anglii.
Charakteryzując sytuację polityczną w Europie, Lenin dalej twierdził,
że (...)Niemcy ogarnęło wrzenie rewolucyjne, a angielski proletariat
wzniósł się na zupełnie nowy poziom
rewolucyjny. Wszystko tam było gotowe do wzięcia. Lecz Piłsudski
i jego Polacy spowodowali gigantyczną, niesłychaną klęskę sprawy
światowej rewolucji.
W zakończeniu przemówienia Lenin zapewnił, że Moskwa (...) będzie

Józef Szaniawski
nadal przechodzić od strategii defensywnej do ofensywnej, bez ustanku,
aż wykończymy tych Polaków na dobre!
Warto przytoczyć tu znamienny fragment z przemówienia Stalina na Kremlu w czerwcu 1945r.,
a więc tuż po zakończeniu II wojny światowej. Rosyjski generalissimus i komunistyczny zbrodniarz
tak mówił do półtora tysiąca zgromadzonych przed nim najwybitniejszych sowieckich marszałków
i generałów: To nie Niemcy, ale Polska to nasza największa zdobycz
wojenna! Miejsce, data i okoliczności tego oświadczenia wskazuje jednoznacznie, czym była i jest Polska
dla Rosji.
Pod koniec stycznia 1920 roku Armia Czerwona skoncentrowała główne swe siły w dwóch rejonach: na
północ od bagien Polesia oraz w rejonie Charkowa. Oba te fronty sowieckie miały się połączyć następnie już na terytorium Polski, a po jej
zdobyciu maszerować dalej na Europę. Na głównym kierunku uderzenia
były Niemcy i Francja. Komisarzem
frontu południowego, który z rejonu
Charkowa miał przejść przez Galicję,
Lwów i dalej na Zachód, był nie kto
inny tylko młody Józef Stalin. To do
niego osobiście Lenin wysłał z Moskwy pod Lwów zaszyfrowaną depeszę 23 lipca 1920r. z rozkazem rządu
Rosji: Uważamy, że rewolucję należy natychmiast nasilić we Włoszech.
(...) W tym celu należy zsowietyzować Węgry, a także Czechosłowację
i Rumunię.
W odpowiedzi z 24 lipca 1920r.
Stalin, jako komisarz polityczny
Frontu Południowo – Zachodniego,
obiecywał Leninowi zdobycie Lwowa i pobicie Polaków najpóźniej
w ciągu 7 dni. W depeszy Stalina do
Lenina czytamy dosłownie m.in.: Teraz, kiedy mamy Komintern, pokonana Polskę i mniej czy bardziej przyzwoitą Armię Czerwona (...) byłoby
grzechem nie pobudzić rewolucji we
Włoszech. (...) Należy postawić kwestie organizacji powstania we Włoszech i w takich jeszcze nie okrzepłych państwach, jak Węgry, Czechy
(Rumunię przyjdzie rozbić). (...) Naj-

krócej mówiąc: trzeba podnieść kotwicę i puścić się w drogę, póki imperializm nie zdążył jako – tako podreperować swojej rozwalającej się fury.
Ta wymiana depesz pomiędzy Leninem a Stalinem pokazuje zmianę
strategicznych planów i celów komunistycznej Rosji.
Był to faktycznie pilny rozkaz i decyzja rządu Rosji Sowieckiej poszerzająca pierwotne plany podboju zachodniej Europy o Europę południową. Miał to być podbój porównywalny jedynie z najazdami fanatycznych
hord islamu na Europę w średniowieczu.
Lenin to nowoczesny potwór bez
porównania bardziej niebezpieczny niż Mahomet lub Dżyngis –chan
– charakteryzował wówczas komunistycznego dyktatora wielki włoski pisarz Curzio Malaparte.
Lenin równie otwarcie głosił, iż (...)
we wszystkich krajach świata rewolucja dojrzewa już nie z dnia na dzień,
ale z godziny na godzinę. Rozwinięciem tych imperialnych idei było już
bardzo konkretne główne hasło prących na Warszawę dywizji sowieckich: Naprzód na Zachód – przez trupa Polski do serca Europy!
Zaś wódz sił sowieckich pod Warszawą, późniejszy marszałek Michaił Tuchaczewski, zachęcał dowódców
kozackiej kawalerii do walki z Polakami: Nim minie lato, a przemkniecie
ze stukotem kopyt ulicami Paryża.
Marszałek Tuchaczewski, najwybitniejszy dowódca sił sowieckich,
przemawiając do oficerów, słuchaczy
Akademii Wojskowej w Moskwie
w 1923r., dokładnie zdefiniował, o co
toczyła się wojna i Bitwa Warszawska;
Ruszając na Polskę – rzuciliśmy
tym samym wyzwanie kapitałowi europejskiemu i walka zapowiadała się
na śmierć i życie. Było zupełnie jasne, że nawet w razie zupełnego rozgromienia Polski, wojna nie mogłaby być przerwana i musiałaby przelać się do krajów Europy.
Jaki był stan proletariatu zachodnioeuropejskiego? Czy był on przygotowany do rewolucji? Czy mógłby
wesprzeć, wlać się w lawinę socjalistyczną, która toczyła się ze wschopatria.gazeta@op.pl
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du, niosąc mu wolność? Czy Europa
mogła odpowiedzieć na ten ruch socjalistyczny przez wybuch rewolucji na Zachodzie? Wypadki mówią,
że tak. Nasza szybka i zwycięska
ofensywa poruszyła, wzburzyła całą
Europę i zahipnotyzowała wszystkich. Dzienniki zajęte były tylko tym
jednym zagadnieniem: ofensywą bolszewicką.
Niemcy kipiały i dla ostatecznego
wybuchu czekały tylko, aby dotknął
ich zbrojny potok rewolucji.
W Anglii klasa robotnicza była
również ogarnięta przez najwyższy
ruch rewolucyjny. We Włoszech wybuchła prawdziwa rewolucja proletariacka. Robotnicy zajmowali fabryki
i zakłady przemysłowe, organizując
swoje zarządy.
We wszystkich krajach europejskich położenie kapitału zachwiało
się. Klasa robotnicza podniosła głowę i porwała za broń. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że gdybyśmy
byli zwyciężyli nad Wisła, wówczas
rewolucja ogarnęłaby płomieniem
cały lad europejski.
Wtedy, latem 1920r., wydawało się
to bardzo realne nie tylko komunistom. Na przeszkodzie tych zamierzeń stanął geniusz strategiczny marszałka Piłsudskiego oraz determinacja i bohaterstwo żołnierzy Wojska
Polskiego, broniących rozpaczliwie
odzyskanej półtora roku wcześniej
niepodległości.
Józef Piłsudski jako jednocześnie
naczelnik państwa i wódz naczelny
Wojska Polskiego miał głęboką świadomość historycznego znaczenia rozgrywających się wydarzeń.
W sierpniu, 1920r. pod Warszawą
i na całej linii Wisły starły się ze sobą
nie tylko Wojsko Polskie i sowiecka Armia Czerwona. Było to zarazem starcie dwóch fundamentalnych
idei – polskiego patriotyzmu oraz komunistycznego internacjonalizmu.
Starcie cywilizacji zachodniej, europejskiej oraz rosyjsko – azjatyckiej.
W Armii Czerwonej służyło tysiące byłych carskich generałów i oficerów, którzy jeszcze kilka lat wcześniej byli zaborcami Polski, jak
np. Brusilow i Szaposznikow, a teraz
pod bolszewicko – komunistycznymi
hasłami szli ponownie zdobywać Priwislianskij Kraj.
Do Wojska Polskiego zaciągały
się latem 1920r. tysiące ochotników,
którzy nigdy wcześniej nie mieli
w ręku karabinu. Przewadze sowieckiej przeciwstawiali swój heroizm.
Dotyczyło to szczególnie cywilów,
a nawet kobiet i dzieci, także kapelanów, których symbolem stała się
bohaterska śmierć księdza Ignacego
Skorupki.
Przeciwko walczącym samotnie
o wolność Polakom byli nie tylko
żądni zwycięstwa bolszewicy, ale też
otumanieni sowiecką propagandą politycy Europy Zachodniej, gdzie na
organizowanych przez agentów Moskwy ogromnych wiecach wznoszono hasła: Ręce precz od Rosji. Było
to wymierzone nie tylko w Polskę,
ale również było samobójcze dla samej Europy. Podobnie jak w pół wieku później podobnej treści hasło,
że Lepiej być czerwonym niż martwym, głoszone w tej samej zachodniej Europie przez „pożytecznych
idiotów”, po dziś dzień skutecznie
wykorzystywane jest przez Moskwę.
Czołowi politycy Francji, Wielkiej
patria.gazeta@op.pl

Brytanii, Niemiec i innych państw
nie zdawali sobie sprawy z zagrożenia, jakim byłaby dla całej Europy klęska Polski. Latem 1920r. w całej Europie nie rozumiano albo nie
chciano zrozumieć o co w rzeczywistości toczy się wojna Polaków
z agresją Rosji. Europejscy politycy mieli zupełnie błędne, infantylne
spojrzenie na Moskwę. Wyjątkowa
była przenikliwość słynnego brytyjskiego dyplomaty. Lord Edgar d’Abernon notował w swym dzienniku: Pośród błędnych zapatrywań zachodnich mocarstw najniebezpieczniejszym było mniemanie, że istnieje możliwość zawarcia pokoju z Sowietami.

Marszałek Józef Piłsudski
– ANTONI BARTKOWSKI
Zarówno we Francji, jak i w Anglii socjalistyczne partie zaprotestowały gwałtownie przeciw udzielaniu
Polakom najmniejszej choćby pomocy w obronie ich kraju, tak przez wysyłanie wojska, jak i przez innego rodzaju zasiłki. Robotnicy europejskich
państw zdradzają wyraźne tendencje komunistyczne i mogą wstrzymać dostawę amunicji do Polski nawet w wypadku, gdyby władze rządowe wyraziły na to zgodę. Nie można sobie nawet wyobrazić, do jakiego stopnia opanowali bolszewicy klasy pracujące Europy.
Marszałek Piłsudski – wielki strateg i wizjoner – rozumiał zagrożenia stwarzane przez państwo totalitarne. Nie miał żadnych złudzeń co
do jego celów. Odrodzona Polska stanęła do walki na śmierć i życie przeciwko bolszewickiej Rosji. Józef Piłsudski wiedział, z kim ma do czynienia. Długoletnia działalność w ruchu socjalistycznym zaowocowała
znakomitym rozeznaniem istoty komunizmu. Pierwszy marszałek Polski wiedział, że bolszewickie dążenia klasowe splatają się z tradycyjnym nacjonalizmem rosyjskim, co
czyniło ów ogromny kraj wyjątkowo niebezpiecznym przeciwnikiem.
Politycy brytyjscy i francuscy, stosując aż do roku 1920 dawne miary odnoszące się do Rosji przedrewolucyjnej, nadal liczyli na restytucję starego porządku. Społeczeństwa zachodnie zaś, karmione propagandową
i utopijną wizją wspaniałego rozwoju
człowieka w normalnym ustroju, atakowały z pasją Polskę i jej Naczelnika za imperializm skierowany przeciwko miłującemu pokój pierwszemu w świecie krajowi robotników
i chłopów.
Piłsudski już jesienią 1918r. zrozumiał to, czego nie pojmowali inni
politycy polscy, że największym zagrożeniem dla Rzeczypospolitej jest
bolszewicka Rosja, i to co ignoro-

wali politycy zachodnioeuropejscy,
że największe zagrożenie dla Europy
w latach dwudziestych stanowił komunizm sowiecki. Bolszewicka Rosja szermowała wówczas chwytliwymi hasłami pokoju i sprawiedliwości społecznej, nowego ładu społeczno – ekonomicznego, uzyskując poklask wielu szarych obywateli państw i niektórych polityków Europy Zachodniej. Nie zdawali oni
sobie sprawy z zagrożenia sowieckiego i rewolucji komunistycznej,
którą Moskwa chciała przynieść Europie na bagnetach żołnierzy Armii Czerwonej. Głęboką satysfakcję
z klęski Polski okazywali Niemcy.
W Europie powszechnie panowała opinia, że Polska wojnę już przegrała, a jej świeżo odzyskaną niepodległość ocalić może tylko zawarcie pokoju na jakichkolwiek
warunkach. Najbardziej życzliwi
Polsce Francuzi radzili wycofanie
wojsk na linię Wisły i prowadzenie
tutaj uporczywej obrony do czasu
podpisania rozejmu.
Tymczasem wbrew oczekiwaniom Europy, a najbardziej wbrew
oczekiwaniom Rosji Sowieckiej,
Wojsko Polskie odniosło druzgocące zwycięstwo nad agresją Armii Czerwonej. Miało to miejsce
w Bitwie Warszawskiej na polach
chwały pod Wołominem, Ossowem, Radzyminem, Wólką, Kobyłką, Zielonką, gdzie żołnierze polscy uratowali nie tylko Ojczyznę,
ale Europę.
Autor jest wykładowcą akademickim, historykiem, publicystą. Ostatni
więzień polityczny PRL.
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Motywacja
10 kwietnia 2010 r. Polska doznała wstrząsu
otrzeźwienia ze stanu
pozorowania rzeczywistości, ze stanu biernego samozadowolenia.
Na matactwo Rosji i Polski Ludowej wokół prawdy o Katyniu nałożyła się obawa o matactwo wokół prawdy o smoleńsko-katyńskiej tragedii.
W katastrofie poległo w niejasnych
okolicznościach dwóch prezydentów utrzymujących realną ciągłość
z tradycją Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i 94 towarzyszące im osoby stanowiące trzon ustrojowy pańSenator
stwa. Reprezentowali to co najlepsze
Piotr Ł.J. Andrzejewski
w Polsce po transformacji ustrojowej
w 1989/90 roku.
Data 10 kwietnia 2010 stanowi cezurę III Rzeczypospolitej. Katastrofa smoleńska to wyzwanie dla odnowienia tożsamości kulturowej, politycznej i obyczajowej wspólnoty jaką stanowi Naród Polski.
Ta śmierć zobowiązuje:
Aktualne stało się pytanie o wybór motywacji i tożsamości poszczególnych
jednostek jak i wspólnoty do której się chce przynależeć nie tylko przez determinację urodzenia i bytowania, ale z własnego wyboru.
Czy nasza podmiotowość i suwerenność nie doznały na przestrzeni ostatnich
lat ograniczenia, którego katastrofa smoleńska jest wymownym skutkiem?
Czy kamień węgielny odrzucony nie powinien, stać się fundamentem budowy
nowego modelu funkcjonowania Państwa i Narodu Polskiego?
W trzydziestą rocznicę odzyskania suwerenności przez utworzenie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, w 90–tą rocznicę
obronienia Europy przed degradującym cywilizacyjnie najazdem barbarzyństwa sowieckiego – należy te pytania postawić każdemu, kto pretenduje do jakiejkolwiek politycznej roli w naszym państwie
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Wygląd, wizerunek, narracja, kreacja

Żyjąc w Poznaniu, Suchej Beskidzkiej czy Wołominie, nie możemy uwolnić
się od polityki i polityków. Nie możemy uwolnić się od fatalnych wypowiedzi i zachowań, które niszczą życie społeczne, zniechęcają do aktywności
obywatelskiej, rujnują marzenia i aspiracje „zwykłych” ludzi.

Strzembosz Piotr
Można oczywiście wyłączyć telewizor, nie kupować gazet, przełączyć
radio na muzyczny kanał, ale „zła”
polityka i „źli” politycy i tak będą
wokół nas, i tak mają realny wpływ
na nasze życie.
Tabloizacja i palikotyzacja życia
publicznego narasta i wydaje się,
że jest to zjawisko idące tylko w jed-

nym kierunku. Mówiąc wprost – politycy mający coś do zaproponowania nie przebiją się, nie znajdą drogi
do oczu i uszu czytelników, widzów
i słuchaczy, jeśli nie zrobią wokół
siebie jakiegoś medialnego show.
I odwrotnie. Wielu polityków przyciąga uwagę mediów nie mając absolutnie nic do zaproponowania

poza kreacją. Wystarczy przebrać się
w strój zombie, skoczyć nago z mostu lub wetknąć sobie w pupę pawie
pióra, a media nie dość, że nagłośnią
takie zachowanie, to jeszcze ogłoszą
polityka „poważnym” i „ważnym”.
W kilku ostatnich kampaniach wyborczych wiodące komitety i kandydaci nie mieli zdefiniowanego programu wyborczego, a nawet jeśli go
mieli, to nie był on przedmiotem zainteresowania mediów i opinii publicznej. Wyborca został przez polityków i media odzwyczajony od
wymagania i stawiania kandydatom
trudnych pytań. Nie liczył się program, uczciwość, wiedza, doświadczenie, za to liczył się i decydował
o sukcesie wygląd, wizerunek, narracja, kreacja.
Oczywiście komitety i kandydaci mają spisane programy wyborcze,
którymi wymachują w trakcie kam-

W Hołdzie Bohaterom
„Cudu nad Wisłą”
Radzyminianie od najmłodszych lat wpajaną mają w serca pamięć o wielkości „Cudu nad Wisłą” i jest to stały element edukacyjny „Naszej Małej
Lokalnej Ojczyzny”.
W Kolegiacie Radzymińskiej widoczne są trzy rozety.
Patrząc od drzwi kościoła, środkowa rozeta przedstawia
herb Radzymina z datą 1473 roku, lewa rozeta przedstawia zwycięskich żołnierzy polskich z 1920 roku, prawa
rozeta przedstawia insygnia Jana Pawła II oraz rok 1999
– rok pobytu Jego Świątobliwości w Radzyminie. Te trzy
daty są najważniejsze dla Radzymina i wyznaczają historię tego miasta. Erygowanie parafii w 1473 roku wyznacza
dzieje społeczności Radzymina. Rok 1920 jest datą odniesienia zwycięstwa nad bolszewikami, którzy pragnęli swoją ideologię narzucić całej Europie. Bohaterscy żołnierze
polscy w cudowny sposób odnieśli zwycięstwo i ocalili
całą Europę przed totalitaryzmem komunistycznym. Ciała
poległych żołnierzy zostały złożone na cmentarzu Bitwy
Warszawskiej w 1920 roku.
Na cmentarzu tym 13 czerwca 1999 roku modlił się
umiłowany Ojciec Święty Jan Paweł II – powiedział wtedy „przybywam tu, aby spłacić dług wdzięczności wobec
tych, którzy tu walczyli i zwyciężyli…ich ciała spoczywają na tym cmentarzu….pragnę wam wszystkim pobłogosławić ...niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty…” Każdego roku 15 sierpnia odbywają się tutaj uroczystości podkreślające wartość
„Cudu nad Wisłą”, z udziałem najwyższych władz państwowych i kościelnych. Są one dziękczynieniem za bohaterską postawę naszych przodków i zwycięską bitwę
nad bolszewikami. Nieopodal kaplicy na naszym cmentarzu postawiony jest pomnik poświęcony Księdzu Majorowi Ignacemu Skorupce, który został odsłonięty i poświęcony w dniu 15 sierpnia 2006 roku. Odsłonięcia dokonał
śp. Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wraz z fundatorem pomnika Ryszardem Walczakiem Prezesem Komitetu Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki i Burmistrzem Miasta Zbigniewem Piotrowskim. Tuż
przy tym pomniku został umieszczony krzyż upamiętniający ofiary Katynia.
www.gazetapatria.pl

Śp. Prezydent Lech Kaczyński i Śp. Biskup Tadeusz Płoski oraz Ks. Dziekan Stanisław Kuć podczas
obchodów rocznicowych Cudu nad Wisłą na cmentarzu
w Radzyminie.
Z Radzymina wywodzi się program edukacyjny „ Katyń ocalić od zapomnienia” rozpoczęty w dniu 13 czerwca
2008 roku. Poświęcenia dębów pamięci żołnierzy zamordowanych na wschodzie i pochowanych w dołach śmierci dokonał arcybiskup Sławoj Leszek Głódź - Wielki Orędownik tej akcji.
Radzyminianie od najmłodszych lat wpajaną mają w serca pamięć o wielkości „Cudu nad Wisłą” i jest to stały element edukacyjny „Naszej Małej Lokalnej Ojczyzny”.
Ks. Dziekan Stanisław Kuć
Proboszcz Parafii Przemienienia
Pańskiego w Radzyminie

panii. Co jednak z tego, kiedy są to
suche zapisy, których żywot ogranicza się do zamieszczeniu w zgrabnej
broszurze lub zawieszeniu na stronie
internetowej?
Mamy liczne przykłady, że rządy
na szczeblu państwa lub gminy sprawują ludzie, którzy w kilka dni po
wyborczym zwycięstwie publicznie
ogłaszają, że ich program nie może
być realizowany, bo kryzys, bo koalicjant, bo weto…
Polska scena polityczna zamyka
się. Wiodące partie polityczne korzystają z budżetowych subwencji oraz
zapisów ordynacji wyborczej, która znacznie redukuje szanse na zaistnienie nowych formacji politycznych. Oczywiście w małych społecznościach, szanse na sukces ma lokalny komitet i kandydat, który jest postrzegany przez pryzmat osobistej
aktywności i dokonań. Na szczęście.

W gminie czy powiecie nie uda
się skutecznie ukryć wad i błędów
z przeszłości, ale zjawisko określone przeze mnie jako tabloizacja i palikotyzacja sprawia, że kandydat (komitet) skompromitowany, ale mający zaplecze finansowe i medialne, nie
pozostaje bez szans.
Jesteśmy w trakcie wyborczego serialu. Rok temu wybraliśmy naszych
przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego, kilka tygodni temu Prezydenta RP, jesienią wybierzemy radnych do wszystkich szczebli samorządu, a w roku przyszłym posłów
i senatorów.
Pamiętajmy, że od nas zależy, czy
są to atrakcyjni showmani, czy ludzie
wiarygodni. Możemy to sprawdzić,
jeśli skonfrontujemy wizerunek i narrację z intencjami i realnymi działaniami. Mamy na to jeszcze czas.

Zero zaufania dla prokuratury

Ciekawy przypadek opisuje Rzeczpospolita. Przed
czterema laty wrocławska
prokuratura aresztowała właścicieli firmy Bestcom pod zarzutem działania w grupie przestępczej
i prania brudnych pieniędzy. Dobrze prosperująca firma oczywiście zbankrutowała. Po wielu peJan Pietrzak
rypetiach aresztowanych
zwolniono, bo zarzuty okazały się bezpodstawne. Sprawa jednak toczy się dalej, piąty rok, bo prokuratura
musi cokolwiek udowodnić, żeby nie płacić wysokiego
odszkodowania skrzywdzonym ludziom ze zniszczonej
firmy.

Jesteśmy oto świadkami metamorfozy, kiedy to prokuratura poszukująca grupy
przestępczej sama przemienia się w grupę przestępczą. Ile takich grup funkcjonuje w prokuraturze pewnie nigdy się nie dowiemy. Najgłośniejsze przypadki,
to prokuratorzy prowadzący sprawę zabójstwa Krzysztofa Olewnika, ci zamieszani w niszczenie Romana Kluski, inni - latami nękający Romualda Szeremietiewa… Specjaliści od śledczego dziennikarstwa mogą pewnie przytoczyć wiele tego rodzaju przypadków. Co my obywatele mamy o tym myśleć, kiedy pożądana niezależność urzędu prokuratorskiego przeradza się w bezkarność? Jak
obywatel może mieć zaufanie do instytucji kompromitującej się nieudolnością,
przewlekłością postępowania, bałaganem, złą wolą a także usłużnością wobec
polityków ?
Wszystkie te przygnębiające pytania potęgują się wielokrotnie , kiedy pojawia
się sprawa o wymiarze katastrofy smoleńskiej. Rząd i rządowe media od trzech
miesięcy namawiają nas byśmy się nie denerwowali, nie panikowali, nie powtarzali plotek, bo sprawą zajmuje się prokuratura. A dlaczego właściwie mamy jej
ufać? Każdy człowiek musi zapracować na zaufanie swego otoczeni a, a co dopiero taki podejrzany urząd? Nie ma obecnie w Polsce sprawy ważniejszej od
wyjaśnienia tego straszliwego wypadku, czy zbrodni, dlatego musimy niezwykle krytycznie przyglądać się efektom pracy wszystkich organów państwa zajmujących się ujawnieniem tajemnic. Tym bardziej , że od pierwszych godzin
po roztrzaskaniu samolotu trwa przestępcza akcja dezinformacyjna, najwyraźniej przez kogoś inspirowana... Niech prokuratura „podejmie czynności” ujawniające źródło fałszerstw, przekłamań, insynuacji, prowokacji jakie zalewają media. Może uda się jej przekonać społeczeństwo, że rzeczywiście dąży do wykrycia prawdy…
Zupełnie niedorzecznie brzmią apele by z pełnym zaufaniem czekać na wyniki prac prokuratury rosyjskiej. Rosja od mniej więcej trzystu lat w żadnej sprawie nie dała nam powodu by jej ufać. Wręcz przeciwnie. To, że premier Tusk zaprzyjaźnił się z premierem Putinem nad trumną prezydenta Kaczyńskiego nie
jest wystarczającym powodem byśmy utracili narodową pamięć.
Z całym szacunkiem dla norm prawnych, cywilizowanych obyczajów, ze zrozumieniem trudności w dochodzeniu do prawdy, na jedno nie możemy sobie pozwolić, na luksus zaufania do prokuratorów. Na zaufanie trzeba sobie zasłużyć.
patria.gazeta@op.pl
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■ Mimo tragedii smoleńskiej, po
której przez chwilę poczuliśmy się
sobie tak bliscy – wybory doprowadziły do znacznego wzrostu wrogości
w życiu publicznym. Kandydaci PO
i PiS zdobyli w pierwszej turze wyborów 78 % głosów, a wraz ze współpromowaną przez nich skrajną kandydaturą SLD – 92 % głosów. Korzystając z tak wielkiej dominacji w życiu publicznym uznali, że mogą zająć się wyłącznie walką o przewagę
swojej partii nad drugą, nie czując na
sobie żadnej, hamującej ich radykalizm, kontroli społecznej.
Przez lata straszono nas rozdrobnieniem życia publicznego, obiecując,
że zapewnienie również materialnej przewagi dominującym partiom
(w postaci finansowania ich działalności przez państwo) da Polsce porządek. Zamiast porządku mamy stale rosnący konflikt. Polityka jest dziś
zdominowana przez podejrzenia wokół katastrofy smoleńskiej. Mobilizacja podejrzeń – sugerowanie, że rząd
ukrywa dowody zamachu albo atakowanie pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego – w żaden sposób nie posuwa naprzód prac nad wyjaśnieniem
śledztwa. Śledztwu mogłaby bowiem
pomóc międzypartyjna kontrola,
a nie włączanie tragedii smoleńskiej w politykę partyjnych oskarżeń
i zamienianie tej tragedii narodowej
w tradycję jednej partii.
■ Choć Prezydenta wybraliśmy
4 lipca, politycznego zwycięzcę wyborów poznaliśmy już 20 czerwca.
Wskutek koncentracji głosów na kandydatach dominujących partii – jedynym arbitrem polskiej polityki, szykującym się do władzy w koalicji

z PO lub PiS, pozostał Grzegorz Napieralski. Już nazajutrz po pierwszej
turze Adam Lipiński, wiceprezes PiS,
wyrażał radość, „że liderem lewicy jest [dziś] polityk młody, nie mający nic wspólnego z PRL”. Zaczęło
to momentalnie rzutować na charakter polityki partii, co dobrze charakteryzuje deklaracja posła Mariusza Kamińskiego (nie należy go mylić szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego), że PiS musi postawić na
polityków, którzy będą w stanie przyciągnąć również „wyborców sympatyzujących z lewicą”.
Politycy PiS zaprzeczali postkomunistycznemu charakterowi poglądów Napieralskiego – nie bacząc,
że to właśnie ten polityk doprowadził
do uznania przez Trybunał Konstytucyjny działalności władz stanu wojennego za służbę publiczną, występował w obronie przywilejów emerytalnych UB i SB, wreszcie domagał się rozwiązania Instytutu Pamięci
Narodowej. Postkomunizm bowiem
nie jest kwestią daty urodzenia – ale
stosunku do komunistycznego zniewolenia narodu i pozostałości, które
po tym zostały.
W tym samym czasie, gdy politycy PiS rozgrzeszali SLD z postkomunizmu – marszałek Grzegorz Schetyna zobowiązywał się do realizacji
przez Sejm polityki SLD w zakresie
ustawodawstwa in vitro i parytetów.
A poseł Palikot, korzystając z poparcia swojej partii i pozycji wiceprzewodniczącego Klubu Parlamentarnego PO – urządzał kolejne prowokacje, obrażając pamięć prezydenta Lecha Kaczyńskiego i innych ofiar katastrofy smoleńskiej.

Mamy więc narastający bezpłodny konflikt polityczny – przy coraz
większej potrzebie merytorycznych
decyzji oraz politycznej współpracy.
■ Gdy dominujące partie wciągają społeczeństwo w wir wzajemnych
oskarżeń – Polska czeka na podjęcie działań antykryzysowych. W cieniu tych konfliktów rząd podjął decyzję o podwyżce podatków, skierowaną przede wszystkim przeciw rodzinom (bo taki charakter ma podniesienie VAT). Ze względu na zagrożenie
równowagi budżetu potrzebna jest
dziś poważna rozmowa o oszczędnościach i zabezpieczeniu przychodów
budżetu. Powinna jednak polegać nie
na rozgrywaniu niezadowolenia społecznego – ale na nakłonieniu rządu
do poważnej rozmowy o kierunkach
zmian. Nie mamy dziś ośrodka władzy, który mógłby ponad podziałami
partyjnymi patronować takiemu dialogowi.
W kampanii wyborczej wielokrotnie ostrzegałem, że żaden prezydent
uwikłany w walkę PO i PiS nie będzie mógł w pełni wykorzystać kompetencji swego urzędu, bo nie będzie
miał pozycji, by nakłonić obie partie do współpracy. Dziś zagrożenie
finansowe państwa wymagałoby zawarcia w tej sprawie gospodarczego paktu narodowego, zawierającego
założenia koniecznych oszczędności
poparte przez wszystkie umawiające się strony, a jednocześnie gwarantującego nietykalność podatkowych
i społecznych praw rodziny. Sprawy
te powinny być wyjęte z obszaru sporu politycznego.
■ Zmienia się również sytuacja
międzynarodowa wokół naszego kra-

ju, ale i tu władze państwowe pozostają bierne. Kryzys finansowy
uświadomił władzom Rosji ich zależność od współpracy gospodarczej
z Zachodem. Wyciągnęły z tego
wniosek Niemcy, włączając do rozmów gospodarczych sprawy wycofania wojsk rosyjskich z Naddniestrza oraz wolności politycznej w samej Rosji. Jednak rząd PO (chwalący się rzekomą poprawą stosunków
z Niemcami i Rosją) nie potrafi włączyć się do tych rozmów, stawiając
w nich sprawy dla nas istotne, jak zagrożenie gazociągu bałtyckiego dla
pozycji gospodarczej portu w Świnoujściu.
Kończy się ustalanie kształtu wspólnej dyplomacji Unii Europejskiej.
Nasza racja stanu domaga się zabiegania wspólnie z państwami środkowoeuropejskimi o wpływ na kształtowanie wschodniej polityki Unii.
Konkretnie – o obsadę stanowisk ambasadorów UE w Moskwie, Kijowie,
Mińsku, Tbilisi przez dyplomatów
z Polski i krajów Europy środkowej
o wyraźnie atlantyckiej orientacji.
■ W centrum polityki europejskiej
staje dziś na nowo kwestia praw człowieka (czyli problem ich rzeczywistego sensu). Jedna czwarta państw
Unii Europejskiej (Włochy, Litwa,
Rumunia, Bułgaria, Grecja, Malta) broni prawa do obecności krzyża
w życiu społecznym Europy. W Polsce nie popiera tego ani rząd Donalda
Tuska, ani opozycja kierowana przez
Jarosława Kaczyńskiego (z wyjątkiem listu senatorów PiS do premiera Tuska).
Gdy Trybunał Strasburski nakazał Niemcom zmianę polityki izolo-
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wania sprawców przestępstw seksualnych – bardzo mocno zareagował
na to krajowy rząd Bawarii. Minister sprawiedliwości Beate Merk powiedziała „nigdy się na to nie zgodzimy”.
Polska nie ma dziś żadnej polityki
praw człowieka. Choć nasz kraj ma
moralny obowiązek bronić dziedzictwa Jana Pawła II w życiu Europy,
a więc prawa do życia, praw rodziny wolności religii. W tej sprawie nie
ma żadnych działań ani rządu PO, ale
również niczego od rządu nie domaga się opozycja PiS.
■ W polskiej polityce konieczne jest dziś przywrócenie żywotnego ośrodka polskiej racji stanu, zdolnego nakłonić zwalczające się partie do pracy i współpracy na rzecz
państwa. Potrzebne jest przywrócenie zasad, przekonań i odpowiedzialności. I choćby wiatr wiał mocno
w oczy – będziemy prowadzić tę pracę. Taki jest sens działalności Prawicy Rzeczypospolitej.
Marek Jurek

REKLAMA

Krajowe Biuro Prawicy Rzeczypospolitej – ul. Wspólna 61,
00-687 Warszawa, www.prawicarzeczypospolitej.org
Zapraszamy osoby o poglądach patriotyczno- narodowych
i chrześcijańskich do współpracy. Siedziba powiatowego oddziału Prawicy Rzeczypospolitej: 05-200 Wołomin ul Kościelna 61a,
tel-fax: 22- 787-14-26, kom. 602 512 040, e-mail- kazych@op.pl
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Polska –wyjątkowe miejsce w Europie

Tegoroczny urlop spędziłam w jednym z bardziej popularnych turystycznie krajów Europy. Jakież
było moje zdziwienie, gdy okazało się, że te urocze Kościoły są albo zamknięte albo otwarte jedynie
w wybranej godzinie w tygodniu, albo za wejście trzeba zapłacić
Oprócz pięknych plaż i przyrody,
miejsce to obfitowało w stare, średniowieczne, urocze kościoły. Miałam wielką ochotę nie tyle obejrzeć
ich wnętrze, ile pomodlić się w tak
wyjątkowym miejscu. Gdy jestem
w Polsce często wstępuję do Kościoła obok którego akurat przechodzę,
aby chwilę poświęcić na modlitwę.
Jakież było moje zdziwienie, gdy
okazało się, że te urocze Kościoły
są albo zamknięte albo otwarte jedynie w wybranej godzinie w tygodniu,
albo za wejście trzeba zapłacić.
Przez okres 2 tygodni udało mi się
dostać do Kościoła jedynie raz, gdy
akurat odbywała się niedzielna msza.
Choć na słonecznym deptaku ludzi
było mnóstwo, to w Kościele znajdującym się przy nim, ludzi uczestniczących w niedzielnej mszy świę-

tej było…3. Dosłownie! Było to dla
mnie dużym zaskoczeniem i nasunęło smutną refleksję.
Nasz kraj tak bardzo stara się „dogonić Europę”, wprowadzać „nowoczesne” europejskie standardy. To
dobrze, jeśli chodzi o gospodarkę.
Obserwując jednak życie polityczne naszego kraju niestety obawiam
się, że naśladując Europę Zachodnią
we wszystkim, wkrótce i w Polsce
możliwe będą małżeństwa par homoseksualnych, adopcje dzieci przez
dwóch tatusiów, aborcja w 20 tygodniu ciąży, „wylewająca się” z Internetu pornografia. Ze szkół znikną
krzyże, dzieci przestaną się uczyć religii a do Kościoła nie będą zabierane
przez rodziców „aby się nie nudziły”.
Naśladując zachodnio-europejskie
standardy moralne Polska straci to,

co tak pięknie wyróżnia ją jeszcze na
tle Europy. Wyróżnia nas to, że nasze
Kościoły nie świecą pustkami, aborcja (poza pewnymi warunkami) jest
zabroniona jako niemoralna, homoseksualizm nie jest u nas promowany, ale też nikt w Polsce nie potępia
tych ludzi. Z naszego kraju pochodził wspaniały Papież, Jan Paweł II,
z czego jesteśmy dumni. Cały świat
identyfikował Polskę z tym wspaniałym, mądrym i szlachetnym człowiekiem. Ale przede wszystkim cały
świat postrzegał Polskę jako bardzo
katolicki kraj, co budziło szacunek
i podziw na całym świecie.
Nie zaprzepaśćmy tego! Nie naśladujmy we wszystkim Europy, aby
nie stać się kolejnym europejskim
krajem o niskiej moralności, słabej
wierze i ogólnej moralnej degrengo-

ladzie. Na świecie Polska może być
szanowanym, dużym katolickim krajem, w którym jeszcze „ostały się”
normy moralne, gdy w innych zachodnich krajach one wygasają.
Nie dajmy sobie wmówić, że wiara katolicka jest „zaściankowa”, „nienowoczesna”. Ona jest pewną „ostoją”, ale ostoją ponadczasowej moralności i porządku społecznego. Świat
bez wiary, bez zasad moralnych – czy
na pewno chcemy tego dla Polski?
Ja na pewno nie, dlatego nie dawno
wstąpiłam do Prawicy Rzeczypospolitej Marka Jurka. Pragnę, aby Polska nie tylko nie wstydziła się swego Katolicyzmu, ale była wzorem dla
innych Państw. Pragnę Polski nowoczesnej, z dobrze funkcjonującą gospodarką, szeregiem autostrad (na
wzór Europy Zachodniej) i dobrą in-

Iwona Krucka
frastrukturą. Ale też Polski tradycyjnej - jeśli chodzi o wartości i zasady
moralne. To dlatego wybrałam tę Partię i wszystkich co myślą podobnie
zachęcam do wstąpienia w jej szeregi. Duży może więcej!
Wróciłam do Polski z urlopu w niedzielę. Poszłam do Kościoła wieczorem i w towarzystwie tłumu innych
wiernych cieszyłam się, że wróciłam
do swojego kraju.

Ksiądz Prałat Henryk Jankowski Solis pierwszy, Rytel drugi,
Legenda „Solidarności” Mikulski trzeci – sondaż
Pierwsze moje spotkanie z Księdzem Prałatem Henrykiem Jankowskim miało miejsce 31 sierpnia 1998 r., kiedy to w rocznicę
powstania NSZZ „Solidarność” wręczyliśmy wraz z przedstawicielami Komitetu Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki w Parafii Św.
Brygidy w Gdańsku statuetkę pomnika Ks. Jerzego Popiełuszki
z Ząbek.
Do następnego naszego spotkania doszło 10
listopada 2006 roku, kiedy to po odmowie duchowieństwa Kurii Warszawskiej w kwestii poświęcenia pomnika Romana Dmowskiego, który współorganizowałem, zaproszony przez kolegów w ostatniej chwili Ksiądz Prałat Henryk
Jankowski przybył bez namysłu by wraz z Ks.
Dziekanem Stanisławem Kuciem, przedstawicielami Parlamentu i wielu środowisk narodowych i niepodległościowych poświęcić pomnik
Romana Dmowskiego wybitnego męża stanu
Rzeczypospolitej Polskiej.
Od tamtego wydarzenia nasze spotkania były
częste, a w rozmowach podczas różnych uroczystości nasze poglądy ideowe okazywały się
zbieżne, pamiętam, że ksiądz prałat już wtedy był po licznych upokorzeniach i sporach
w Diecezji Gdańskiej i odsunięty od sprawowania funkcji kapłańskich.
Obrona wartości Narodowych, nie akcentowanie pewnych zagrożeń i wyrażanie swojego sprzeciwu choćby w stwierdzeniu, że „niedopuszczalne jest by mniejszość pochodzenia
innej narodowości rządziła większością w jej
kraju” spotkało się z silną falą sprzeciwu medialnego środowisk pochodzenia żydowskiego. A potem to prowokacyjne nagranie w siedzibie Instytutu i te ataki medialne, inspirowane wywiady członków zarządu Instytutu, aż potem Ks. Prałat dla uspokojenia opinii publicznej
poprosił mnie o pokierowanie tymczasowe Instytutem. W toku eskalacji wydarzeń i ujawniania nieprawidłowości w zarządzaniu przez były
zarząd, Instytut Prałata Henryka Jankowskiego
został postawiony w stan likwidacji a ja na proś-

Potwierdzają się informacje sondażowe robione przez lokalne gazety o znacznym spadku popularności urzędującego burmistrza
Wołomina Jerzego Mikulskiego.

Wykonany w lipcu sondaż przez Społeczny
Ośrodek Badania Opinii Mieszkańców „PATRIA” podaje najnowsze preferencje wyborcze mieszkańców gminy Wołomin. Ankieterzy „PATRII” zadali dwa pytania mieszkańPytania oraz wyniki:

com gminy Wołomin. W sondażu uczestniczyły 494 osoby. Ponad 200 osób nie chciało odpowiadać na pytania dotyczące spraw politycznych.

Na którego z potencjalnych kandydatów na burmistrza Wołomina oddasz swój głos, gdyby wybory odbyły się w lipcu br.?
Paweł Solis – 20%
Konrad Rytel – 18%
Jerzy Mikulski – 16%
Dariusz Szymanowski - 12%
Igor Sulich – 8%

Radosław Wasilewski – 8%
Krzysztof Gawkowski – 4%
Karol Małolepszy 3%
inny – 11%

Jak oceniasz pracę obecnych władz Wołomina wywodzących się z Samorządowego Komitetu Wyborczego - ugrupowania J. Mikulskiego i A. Żelezika?
bardzo dobrze – 6,48%
dobrze – 16,29%
bardzo źle – 18,18%

Ksiądz Henryk Jankowski i prezes Ryszard
Walczak podczas odsłonięcia pomnika Romana Dmowskiego
bę fundatora ks. prałata zostałem wybrany do
przejęcia obowiązków Prezesa Instytutu w stanie likwidacji, co czynię do dziś.
Przez ten okres prawie dwóch lat współpracy z Ks. Prałatem Henrykiem Jankowski podczas licznych spotkań, narad, sprawozdań, mogłem zauważyć coraz większą Jego bezradność,
słabość i osamotnienie. Było mi księdza prałata żal. Chciał po sobie jeszcze coś zostawić

źle – 30,5%
średnio – 11,35%
nie mam zdania – 17,2%

i w głębi serca liczył na możliwość ponownego działania instytutu w oparciu o zasady wiary i czynienia dobra dla Kościoła, Narodu i Ojczyzny.
Dla mnie był wielkim człowiekiem, z serca
i duszy oddanym Kościołowi i Ojczyźnie, szanowany przez podzielających jego idee i postawę wobec wyniszczania gospodarczego kraju i uzależniania naszej ojczyzny od sąsiednich
państw, był również niszczony przez przeciwników, upokarzany przez otaczających go młodych ludzi, a ostatecznie przez IPN. W konsekwencji stracił siły i sens tego wszystkiego,
o co walczył, za co narażał swoje życie, choroba z łatwością się pogłębiała.
Wielu ludzi dzięki Księdzu Henrykowi pia-

stowało - niektórzy jeszcze piastują- wysokie
funkcje państwowe, lecz wstydzili się lub nawet bali przyznawać do Ks. Prałata i nigdy nie
stanęli w Jego obronie. Zabrakło wielu z nich na
pogrzebie, wstydzili sie towarzyszyć Księdzu
w ostatniej drodze pożegnalnej, a przecież tak
wiele zawdzięczają Księdzu Henrykowi, który
w trudnych dla wielu osób momentach nie odwrócił się od nich, nie odwracał się od nikogo.
To wszystko świadczy o Jego wielkości jako
kapłana i człowieka oraz ukazuje małość niby
tych wielkich i wpływowych ludzi. Kimże wielu z nich by było bez tego bohaterskiego i niezłomnego kapelana Solidarności Gdańskiej?
Ryszard Walczak - Prezes Instytutu Prałata
Henryka Jankowskiego w likwidacji
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Z wizytą u Pani Barbary
Skorupki i Pani Aleksandry
Tchórzewskiej z domu
Skorupka
Panią doktor Barbarę Skorupkę i Panią Aleksandrę Tchórzewską (córkę rodzonego brata księdza Ignacego Skorupki) – najbliższych członków rodziny bohatera narodowego ks. Ignacego
Skorupki –odwiedzili na początku sierpnia br. przedstawiciele Społecznego Komitetu Uhonorowania Ks. Ignacego Skorupki
Orderem Orła Białego, Konrad Rytel i Kazimierz Zych.
Po serdecznym przywitaniu i wręczeniu wiązanki kwiatów , Pani Barbara Skorupka wspominała dzieje rodziny z szczególnym przybliżeniem
osoby śp.Ks. I. Skorupki. Doskonale pamiętała swoją wizytę w Ossowie
w roku 2000 w dniu odsłonięcia pomnika Księdza i przekazanie w imieniu rodziny do muzeum pamiątek po
bohaterskim księdzu. Celem spotkania było zapoznanie z pracami Komitetu, licznymi poparciami inicjatywy przyznania Orderu Orła Białego,
oraz zaproszenie do Ossowa na tegoroczne jubileuszowe uroczystości 90rocznicy „Cudu nad Wisłą”. To właśnie przedstawiciele rodziny Skorupków , Pani Barbara Skorupka i Pani
Aleksandra będą osobami które z rąk Prezydenta RP odbierą przyznany Przez Kapitułę Orderu Orła
Białego najwyższe i najstarsze odznaczenie Rzeczypospolitej Polskiej. W rozmowach z Panią Barbarą odwiedzający z uznaniem przyjęli Jej i rodziny wolę by przyznany pośmiertnie Ks. Mjr Ignacemu Skorupce Order Orła Białego pozostał w Osowskim Sanktuarium i był jedną z najważniejszych
relikwii chwały Polskiego Wojska w miejscu, gdzie nastąpił zwrot wojny 1920 roku zwanej „Cudem
nad Wisłą”. Z niecierpliwością oczekujemy tak honorowego gościa w Ossowie.
Red.
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